
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 
 

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

 
 

CANDIDATO: ________________________________________  

 
 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 
 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 

caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 

Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 

nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 

hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de 

Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 

sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.  

11. A duração da prova será de Duas Horas. 





 

 
O Pastor Mentiroso 
 

Era uma vez um Pastorzinho que costumava 

levar o seu rebanho para a serra a pastar. 
Como estava sozinho durante todo o dia, 

aborrecia-se muito. Então pensou numa 

maneira de ter companhia e de se divertir 
um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e 

gritou: 

– Lobo! Lobo! 

Os camponeses correram em seu auxílio. 
Não gostaram da graça, mas alguns deles 

acabaram por ficar junto do Pastor por 

algum tempo. O rapaz ficou tão contente 
que repetiu várias vezes a façanha. 

Alguns dias depois, um Lobo saiu da 

floresta e atacou o rebanho. O rapaz pediu 
ajuda, gritando ainda mais alto do que 

costumava fazer: 

– Lobo! Lobo! 
Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era 

mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 

O Lobo pôde encher a barriga à vontade 
porque ninguém o impediu. 

Quando regressou à aldeia, o rapaz 

queixou-se amargamente, mas o homem 
mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe: 

– Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. 

 
Moral da história: Mentir acaba sempre por 
trazer as suas consequências. 
Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo 
quando ele fala a verdade… 
 

(http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-
mentiroso/) 

 

1) Por que os camponeses não foram ajudar 

o Pastorzinho, na última vez que ele gritou? 
 

a) Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era 
mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 

b) Como os camponeses não tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era 
mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 

c) Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, não pensaram que 
era mais uma brincadeira e não o foram 

ajudar. 

d) Como os camponeses já tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que não 
era mais uma brincadeira e não o foram 

ajudar. 

 
2) Por que o Pastorzinho aborrecia-se muito 

durante o dia? 

 
a) Porque as ovelhas davam muito trabalho. 

b) Porque sentia-se sozinho. 
c) Porque apareciam muitos lobos. 

d) Porque estava distante de casa. 

 
3) As palavras PASTORZINHO, LOBO, 

FLORESTA E CAMPONESES são: 

 
a) Artigo 

b) Verbo 

c) Substantivo 

d) Numeral 
 

4) “O rapaz ficou tão CONTENTE que 

repetiu várias vezes a façanha.” 
 

A palavra destacada é sinônimo de: 

 
a) Aborrecido 

b) Cabisbaixo 

c) Triste 
d) Alegre 

 

5) A palavra LÁGRIMA é acentuada por ser: 

 
a) Proparoxítona 

b) Paroxítona 

c) Oxítona 
d) Monossílabo. 

 

06) Ana Maria foi a feira e comprou 03Kg de 
Arroz ao preço de  R$ 1,25 o quilograma e 

05Kg de banana ao preço de R$ 2,70 o 

quilograma. Quanto foi o gasto com a 
banana? 

 

a) R$ 17,25; 
b) R$ 13,50; 

c) R$ 18,50; 

d) R$ 12,80. 

 
07) Efetue a operação 2,80 x 9 e depois 

assinale a afirmação correta: 

 
a) O valor é diferente de 25,20; 

b) O valor é menor que 26; 

c) O valor é maior que 50; 
d) O valor é igual a 52. 

 

08) O irmão de Maria tem 26 anos. Maria 
tem a metade da idade do irmão mais 02 

(dois) anos. Quantos anos Maria têm? 

 

a) 12 anos; 
b) 13 anos; 

c) 14 anos; 

d) 15 anos. 
 

09)  Qual é o nome do atual prefeito de 

Jupia-SC. 
 

http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso/
http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso/


 

 
a) Nilson Rossoni; 
b) Augusto Cesar Nascimento Loureiro; 

c) Nilson Antonio Rossoni; 

d) Augusto Rafael Nascimento Loureiro. 
 

10) De acordo com site do município de 

Jupiá-SC, a bandeira do município tem 
quatro cores que são: 

 

a) Verde Média, Azul Celeste, Vermelho e 

Branco; 
b) Verde Média, Azul Escuro, Vermelho e 

Branco; 

c) Verde Média, Azul Celeste, Marron e 
Branco; 

d) Verde Média, Azul Celeste, Rosa e 

Branco. 
 

11) Assinale a alternativa que apresenta um 

método contraceptivo de barreira. 
 

a) Vasectomia; 

b) Diafragma; 

c) Coito Interrompido; 
d) Pílula. 

 

12) Você, como Agente de Saúde, visita um 
munícipe e este lhe conta que foi ao medico 

e o mesmo afirmou que está com uma 

virose. A virose uma doença transmitida por 
vírus. Contando com teus conhecimentos 

assinale a alternativa que indica o nome de 

uma virose: 
 

a) Febre Amarela; 

b) Doença de Chagas; 
c) Cólera; 

d) Sífilis. 

 

13) Hipoteticamente, o município de Jupiá-
SC, teve por um determinado lugar e 

período de tempo, uma elevação do número 

de casos em relação a uma doença ou 
agravo, demonstrando de forma clara que 

há um excesso em relação à frequência 

esperada para este mesmo lugar e período.  
 

Podemos afirmar que há: 

 
a) Um surto; 

b) Uma epidemia; 

c) Uma endemia; 

d) Uma pandemia. 
 

14)  Muitas doenças podem ser prevenidas 

por meio das vacinas como agentes 
imunizadores. Das vacinas abaixo, qual 

delas ainda não foi liberada para 

comercialização: 
 

a) Raiva; 
b) Gripe; 

c) HPV; 

d) AIDS. 
 

15) Assinale a alternativa em que todas as 

doenças relacionadas abaixo são causadas 
por bactérias e que são sexualmente 

transmissíveis: 

 

a) Difteria, candidíase, gonorreia; 
b) Cancro mole, sífilis, gonorreia; 

c) Clamídia, candidíase, sífilis; 

d) Cancro mole, difteria, gonorreia. 
 

16) Sabemos que a população de idosos vem 

aumentando significativamente. Neste 
sentido quando o agente de saúde encontrar 

uma família com idosos é preciso que o 

mesmo oriente a família para que 
 

a) Evitem colocar barras de ferro e proteção 

no banheiro. 

b) Mantenham o chão encerrado e úmido. 
c) Providenciem cadeiras, sofás e vasos 

sanitários adaptados. 

d) Deixam os níveis mais baixos dos 
armários para a colocação de objetos de 

pouco uso. 

 
17) O Agente de Saúde tem informações a 

cerca da saúde de cada família de sua área 

de abrangência. Em relação a estas 
informações ele deve: 

 

a) Conversar e relatar estas informações a 
seus familiares, vizinhos e amigos. 

b) Guardar sigilo destas informações 

registrando-as em formulários específicos 

para esta finalidade e repassar ao órgão 
competente. 

c) Comentar com os outros agentes de 

saúde. 
d) Expor os problemas e as famílias nas 

reuniões dos agentes comunitários de 

saúde. 
 

18) Sabemos que os homens, de maneira 

geral, resistem em procurar as unidades de 
saúde. Para ajudar a mudar este quadro o 

agente comunitário de saúde pode? 

 

a) Conversar com os homens a respeito do 
aumento dos casos de câncer de mama. 

b) Conversar com os homens a respeito da 

importância do diagnóstico precoce do 
câncer da próstata. 

c) Falar dos anticoncepcionais. 

d) Explicar os riscos de contaminação por 
material insalubre. 



 

 
 
19) O Agente Comunitário de Saúde é uma 

pessoa muito importante no 

acompanhamento da saúde da população. O 
Agente Comunitário de Saúde ajuda as 

pessoas e os serviços de saúde, quando? 

 
a) acompanha o tratamento e reabilitação 

das pessoas doentes, orientadas pelas 

Unidades de Saúde; 

b) encaminha as pessoas doentes às 
unidades de saúde depois de diagnosticar a 

doença. 

c) identifica áreas e situações de risco 
individual e coletivo decido por ele como 

prioritário; 

d) mobiliza a comunidade para a conquista 
de ambientes e condições favoráveis à 

saúde, à moradia, à educação, à casa 

própria; 
 

20)  Sabemos que o Agente Comunitário de 

Saúde tem atribuições específicas. Assinale 

a alternativa abaixo qual não é uma das 
atribuições: 

 

a) cadastrar todas as pessoas de sua micro 
área e manter os cadastros atualizados;  

b) orientar as famílias quanto à utilização 

dos serviços de saúde disponíveis;  
c) realizar atividades programadas e de 

atenção à demanda espontânea;  

d) acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade. As visitas deverão 

ser programadas individualmente a critério 
do próprio agente de saúde, considerando os 

critérios de risco e vulnerabilidade de modo 

que famílias com maior necessidade sejam 

visitadas mais vezes, mantendo como 
referência a média de 1 (uma) 

visita/família/mês. 

 


