
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
             Secretaria Municipal da Saúde

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Processo Seletivo nº. 013/2016

PROVA ESCRITA
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS ITAPOÁ

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
Este CADERNO com a proposta de 30 (trinta) questões objetivas, com 1(um) CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova;

02.  Verifique  se  este  material  está  em  ordem.  Verifique  o  número  de  páginas  e  de
questões.  Caso seja observada alguma alteração, notifique  IMEDIATAMENTE o fiscal.
Durante a prova não será permitida reclamação  referente à natureza das questões.
Caso discorde da natureza da questão, o candidato poderá RECORRER, apresentando
recurso no prazo e na forma estabelecidos no Edital. 

03. No rodapé da 1ª FOLHA e do CARTÃO – RESPOSTA, ASSINE. 

04. SERÁ EXCLUÍDO DA SELEÇÃO o participante que: 
• Utilizar,  durante  a  realização  da  prova,  de  máquinas  e/ou  de  relógios  de

calcular,  bem  como  de  rádios  gravadores,  de  “headphones”,  de  telefones
celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie; 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO
DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA. 

• Deixar de assinar o CARTÃO – RESPOSTA OU PERTUBAR DE QUALQUER
FORMA O AMBIENTE DA PROVA. 

05.  QUANDO TERMINAR, ENTREGUE AO FISCAL O CADERNO DE QUESTÕES E
ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 

06. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE TRÊS HORAS E MEIA (08:30 ÀS
12:00 HORAS). 

07. Por motivos de segurança, os últimos TRÊS CANDIDATOS, deverão ficar na sala ATÉ
O FINAL. 

08. Só valem as respostas do CARTÃO-RESPOSTA. QUESTÕES EM BRANCO, MAIS
DE UMA RESPOSTA OU RASURAS SERÃO ANULADAS. 

09. O gabarito da prova será divulgado na segunda-feira (06 de Junho de 2016) no site
www.itapoa.sc.gov.br;

_____________________________                         ______________________
         Nome do Candidato                                                  Assinatura
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FOLHA DE RESPOSTAS

Ao preencher a Folha de Respostas, o candidato deve tomar alguns cuidados, pois essa
folha não será substituída em caso de erro ou rasura:
- as marcações devem ser feitas com caneta esferográfica escrita grossa, com tinta azul
escuro ou preta;
-  o espaço correspondente à resposta deve ser  inteiramente preenchido,  com nitidez,
tomando-se o devido cuidado para não ultrapassá-lo, conforme modelo:

QUESTÕES RESPOSTAS
1 A B C D

Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará
anulação dessa questão.
Marcações  incorretas,  feitas  fora  dos  espaços  indicados  ou  com  caneta  fora  da
especificação, acarretarão prejuízo para o candidato.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO ASSINATURA
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QUESTÕES
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D
24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D
28 A B C D
29 A B C D
30 A B C D

RESPOSTASQUESTÕES
1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D

RESPOSTAS
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Língua Portuguesa

Casa no Campo 

                               Zé Rodrix 

Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa cantar muitos "rocks-rurais" 

E tenha somente a certeza 

Dos amigos do peito e nada mais. 

Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa ficar 

Do tamanho da paz 

E tenha somente a certeza

Dos limites do corpo

E nada mais. 

Eu quero carneiros e cabras pastando 

Solenes no meu jardim 

Eu quero o silêncio das línguas cansadas 

Eu quero a esperança de óculos 

E um filho de cuca legal 

Eu quero plantar e colher com amor 

A pimenta e o sal 

Eu quero uma casa no campo 

Do tamanho ideal pau-a-pique, sapé 

Onde eu possa guardar 

Meus amigos e meus discos, 

Meus livros e nada mais. 

Com base na leitura do texto “Casa no Campo”, assinale a alternativa conforme o que

pede cada uma das questões de 01 a 05. 
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01. A casa no campo a que se refere o poeta é:

A) Sonhada 

B) Real 

C) De brinquedo

D) Onde ele já mora 

02. Qual adjetivo abaixo não se refere à vida do poeta no campo?

A) Campestre 

B) Triste 

C) Tranquila

D) Rural 

03. Onde eu possa cantar muitos “rocks-rurais.” Este verso demonstra o desejo do autor

de:

A) Cantar o que mais lhe agrada 

B) Ter uma banda de rock 

C) Mostrar que prefere a música moderna

D) Agradar ao público da cidade 

04. Nos versos “E tenha somente a certeza/ Dos amigos do peito e nada mais”, o poeta

demonstra que o importante nesta vida no campo é ter a certeza de que possui:

A) Parentes 

B) Vizinhos 

C) Irmãos

D) Amigos de verdade 

05. O sinônimo da palavra em destaque no seguinte verso: Eu quero o silêncio das lín-

guas cansadas é:

A) Mortas 

B) Exaustas 

C) Faceiras

D) Ativas 
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06. Marque a opção INCORRETA em relação ao plural dos substantivos.

A) Guardas-civis. 

B) Guarda-roupas. 

C) Abaixos-assinados.

D) Sextas-feiras.

07. Observe o período a seguir. “Quantos de vós _______ de tudo e _______ calar-se?”.

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas.

A) sabia / preferia 

B) sabem / preferis 

C) sabeis / preferis

D) sabiam / preferem 

08. Observe a seguinte frase: Não é _____ sujeito, mas estava _____ intencionado e

suas opiniões repercutiram ______ na reunião.

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas. 

A) mau / mau / mau 

B) mau / mal / mal 

C) mal / mau / mal

D) mal / mal / mau

09. Em qual das opções está CORRETO o uso da crase?

A) Fomos à cavalo. 

B) Ficamos cara à cara.

C) Chegamos à meia-noite.

D) Cheguei à casa muito tarde. 

10. Analise a frase a seguir. “Causou ______ a _____ dos argumentos apresentados ao

juiz.”.

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas.

A) estranheza / inconsistência 

B) extranhesa / inconsistência 
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C) estranheza / inconsistênsia

D) extranheza / inconsistênsia

Conhecimentos Específicos

11. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela:

A) Lei nº 8.080, que é conhecida como Lei Orgânica. 

B) Constituição Federal de 1988.

C) Lei nº 8.142, de dezembro de 1988.

D) Constituição Federal de 1999.

12. “Significa que o SUS (Sistema Único de Saúde) deve atender a todos, sem distinções

ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Todos os cida-

dãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nos serviços de saúde,

públicos  ou privados,  contratados  pelo  gestor  público”.  Com qual  princípio  do SUS o

enunciado está relacionado à:

A) Integralidade. 

B) Equidade. 

C) Universalidade.

D) Descentralização. 

13. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveni-

ados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com

as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguin-

tes princípios de acordo com a Lei n.º 8.080/90, EXCETO:

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em to-

dos os níveis de complexidade do sistema. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

D) Igualdade da assistência à saúde, privilegiando os trabalhadores com carteira assina-

da.
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14.Um paciente comparece a uma Unidade de Saúde da Família para tratar de um feri-

mento. A técnica de enfermagem que o atende percebe a presença de uma mancha hipo-

crômica suspeita e o encaminha ao médico da equipe. Esta conduta traduz o seguinte

princípio do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta. 

A) universalidade. 

B) equidade. 

C) descentralização.

D) integralidade 

15. A Atenção Básica tem como fundamentos que são apresentados abaixo:

I) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resoluti-

vos. 

II Efetivar a integralidade em seus vários aspectos. 

III) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população

adstrita.

IV) Estimular a participação popular nas Conferências Municipais de Saúde, visto ser a

única oportunidade que a população tem direito a voz e lutar pelos seus direitos.

V) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento cons-

tante de sua formação e capacitação.

Aponte a alternativa correta: 

A) I, II III, IV. 

B) I, II III, V.

C) I, II, III, V.

D) I, III, IV, V.

16. Sobre a temática de Promoção à Saúde, assinale a alternativa correta:

A) O Agente Comunitário de Saúde não realiza a promoção à saúde. 

B) Ações de promoção à saúde são aquelas que vão desfavorecer e tirar a autonomia ao

indivíduo e à família, com informações que os tornem capazes de escolher comportamen-

tos que vão favorecer a sua saúde, relacionadas ao modo de viver, condições de trabalho,

educação, lazer e cultura. 
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C) A promoção em saúde é realizada exclusivamente nas unidades de internamento hos-

pitalar.

D) Ações de promoção à saúde são aquelas que vão contribuir para proporcionar autono-

mia ao indivíduo e à família, com informações que os tornem capazes de escolher com-

portamentos que vão favorecer a sua saúde, relacionadas ao modo de viver, condições de

trabalho, educação, lazer e cultura.

17. O mapeamento do território de atuação do agente comunitário de saúde é muito im-

portante e facilita no momento de atuação da equipe, em relação ao mapeamento do terri-

tório, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Permite delimitar as áreas que não precisam de visitas domiciliares. 

B) Permite identificar com símbolos os grupos prioritários: gestantes, idosos, hipertensos,

diabéticos, pessoas acamadas, crianças menores de cinco anos, pessoas com deficiên-

cia, usuário de drogas, pessoas com hanseníase, pessoas com tuberculose, etc. 

C) Facilita o planejamento das visitas de cada dia sem perder tempo. 

D) Possibilita conhecer a realidade da comunidade e planejar como resolver os problemas

de saúde com mais eficácia.

18.  De acordo com a Política Nacional  da Atenção Básica,  é atribuição específica do

Agente Comunitário de Saúde:

A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e atualizar os cadastros uma vez ao

ano.

B) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua res-

ponsabilidade ao menos uma vez na semana.

C) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população

adscrita à Unidade Básica de Saúde.

D) Entregar medicações em reuniões específicas para pacientes hipertensos e diabéticos

19. A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes realizadas pelo Agente Co-

munitário de Saúde (ACS). Sobre este assunto, é INCORRETO afirmar que:

A) É interessante combinar com a família o melhor horário para a realização da visita para

não atrapalhar os afazeres da casa. 
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B) A visita domiciliar é uma atividade exclusiva e privativa do Agente Comunitário de Saú-

de (ACS). 

C) Toda visita deve ser realizada tendo como base o planejamento da equipe, pautado na

identificação das necessidades de cada família.

D) Após a realização da visita, é importante verificar se o objetivo dela foi alcançado e se

foram dadas e colhidas as informações necessárias. 

20. O espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e corres-

ponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde é chamado de:

A) Microárea. 

B) Área abrangente. 

C) Área direcional.

D) Macroárea.

21. Atualmente, as pessoas têm adoecido e morrido mais por causa de doenças crônicas,

que são aquelas que demoram meses ou até anos para se manifestar. O Agente Comuni-

tário de Saúde pode auxiliar as famílias com orientações importantes sobre as doenças

crônicas não transmissíveis, EXCETO:

A) Obesidade, história familiar e sedentarismo são alguns fatores de risco para o diabe-

tes. 

B) Pessoas com baixo peso, alimentação inadequada (rica em gorduras, excesso de sal)

tem maior risco de ser hipertensas. 

C) A hipertensão é uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de várias

doenças, principalmente o acidente vascular cerebral (derrame) e o infarto.

D) Alguns sinais da diabetes são: aumento do volume de urina, sede intensa, emagreci-

mento e fraqueza 

22. Assinale a alternativa CORRETA em relação à forma de transmissão vertical do Vírus

da Imunodeficiência Humana (HIV):

A) Relação sexual sem proteção. 

B) Lesões na mucosa genital.

C) Durante gestação, parto ou aleitamento. 
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D) Uso de agulhas e/ou seringas contaminadas com o vírus 

23. A vacina responsável pela imunização contra as formas graves de tuberculose é cha-

mada de:

A) Tríplice bacteriana. 

B) Tríplice viral. 

C) Tetravalente.

D) BCG. 

24. O Agente Comunitário de Saúde (ACS), por meio das visitas domiciliares, observou a

existência de vários reservatórios de água parada destampados. Esta situação encontra-

da pode provocar o aumento do número de casos da seguinte doença:

A) Dengue. 

B) Febre maculosa. 

C) Leptospirose. 

D) Poliomielite.

25. O Sr. Paulo, Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao visitar uma família, encontra

uma criança de dois anos e outra de cinco anos que ainda não tomaram nenhuma vacina

porque seus pais têm medo da reação. Diante desta situação, a conduta correta a ser to-

mada pelo ACS é:

A) ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência. 

B) pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde. 

C) procurar uma pessoa mais velha e distante da família e responsabilizá-la.

D) orientar os pais das crianças sobre prevenção de doenças e a importância da vacina-

ção.

26. A busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) é uma atividade de saúde pública ori-

entada a identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a três

semanas, visando à descoberta dos casos bacilíferos. A busca ativa do SR deve ser reali-

zada permanentemente por todos os serviços de saúde (níveis primário, secundário e ter-
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ciário). Está é uma atividade realizada para se obter um diagnóstico precoce de qual do-

ença?

A) Hanseníase. 

B) Teníase. 

C) Tuberculose.

D) Leishmaniose 

27. Em relação a amamentação marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as

afirmativas falsas, e após assinalar a alternativa que apresente a sequência correta de

cima para baixo:

(   ) O leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebe. Possui substânci-

as nutritivas e de defesa. 

(   ) Em algumas situações o leite materno pode ser fraco. 

(   ) Protege o bebê contra muitas doenças, como a diarreia, alergias e infecção respirató-

ria. 

(   ) Evita problemas nos dentes e na fala, diminui o surgimento da cárie.

A) V, V, V, F. 

B) V, V, V, V. 

C) F, V, F, F.

D) V, F, V, V. 

28. A doença diarreica aguda (DDA) é uma doença que pode ser causada por bactérias,

vírus e parasitos, caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações.

Está  diretamente relacionada às precárias condições de vida e saúde dos indivíduos.

Como pode ocorrer a transmissão?

A) Ingestão de água e alimentos contaminados. 

B) Contatos de objetos contaminados. 

C) Pessoa para pessoa (mãos contaminadas) 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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29. O trabalho do Agente Comunitário de Saúde deve priorizar:

A) as crianças. 

B) a família. 

C) os idosos.

D) os adultos. 

30. São chamadas de doenças sexualmente transmissíveis (DST) aquelas causadas por

vírus, bactérias ou micróbios e que são transmitidas, principalmente, nas relações sexu-

ais. São exemplos de doenças sexualmente transmissíveis:

A) Hepatite B e tuberculose. 

B) Aids e meningite. 

C) Gonorreia e sífilis.

D) Hanseníase e HIV. 

BOA SORTE!

.
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