ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CANDIDATO (A): ______________________________________________

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 falhas: 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. 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 – 40 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 Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .

Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Brasileiro” e “italiano” são classificados
como:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

08. Se um parque possui 480.000.000 de
metros quadrados de área verde, esse valor
corresponde
a
quantos
quilômetros
quadrados?

Adjetivos pátrios.
Adjetivos simples.
Adjetivos complexos.
Adjetivos compostos.

02. Não é uma classificação
substantivo:

válida de

Simples.
Concreto.
Usual.
Abstrato.

03. São pronomes possessivos:

a)
b)
c)
d)

A – Se.
Você – Este.
Nossas – Seus.
Quantas – Todos.

04. Não é um sinônimo de “estilo”:

a)
b)
c)
d)

Feitio.
Fragor.
Modo.
Maneira.

05. Assinale a alternativa em que pelo menos
uma das palavras deveria ter sido escrita com
G e não com J:

a)
b)
c)
d)

Ajenda – Evanjelho.
Jeito – Jesuíta.
Lojista – Projeção.
Rejeição – Majestade.

06. A soma de todos os lados de uma caixa de
pizza quadrada é 120 centímetros. Qual
deverá ser o maior diâmetro possível de uma
pizza para ser colocada nesta caixa?

a)
b)
c)
d)

15 centímetros.
30 centímetros.
45 centímetros.
60 centímetros.

07. O computador que Júlio deseja comprar
custa R$ 2.100,00. Na promoção do final deste
mês, ele estará com um desconto de 25% no
valor total. Considerando este desconto, qual
será o valor pago por Júlio pelo computador?

a) R$ 935,00.
b) R$ 1.525,00
c) R$ 525,00.

d) R$ 1.575,00.

a)
b)
c)
d)

48.000 km2.
4.800 km2.
480 km2.
48 km2.

09. Para o seu aniversario, Joaquim comprou
as seguintes quantidades e itens para uma
reunião com os colegas:
Produtos
Bolo
Brigadeiro
Salgados
Doces
Bebidas

Quantidade

Valor Unitário /
Quilo

3 Kg

R$ 20,00

2 Centos
1 Cento
6 Unid

R$ 35,00
R$ 40,00
R$ 5,00

Com base nestes valores, o total gasto nesta
festa foi de:

a)
b)
c)
d)

R$ 170,00.
R$ 200,00.
R$ 190,00.
R$ 130,00.

10. O trajeto de uma linha de ônibus leva 45
minutos para chegar ao centro da cidade e 45
minutos para retornar ao bairro. Em um dia
com 10 viagens completas, de ida e de volta,
por quantas horas este ônibus esteve em
serviço?

a)
b)
c)
d)

15 horas.
18 horas.
12 horas.
9 horas.

11. Considere as doenças a seguir e
identifique qual delas não é prevenível por
vacina:
a)
b)
c)
d)

Coqueluche.
Varicela.
Hepatite A.
Malária.

12. O período de chuvas no Brasil faz com que
casos de dengue se intensifiquem. Desde o
início do ano, o Ministério da Saúde está
monitorando o crescimento da doença no
país. Quando diversas cidades do Brasil
apresentam um número elevado de casos de

dengue identifica-se qual das situações a
seguir:
a)
b)
c)
d)

Endemia.
Epidemia.
Pandemia.
Surto.

13. A partir do momento que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) começou a notificar
grande número de casos da gripe A (gripe
suína) nos seis continentes, caracterizou-se
um quadro mundial de:
a)
b)
c)
d)

Endemia.
Epidemia.
Pandemia.
Surto.

14. Qual das seguintes doenças sexualmente
transmissíveis não apresenta quadros de
corrimento vaginal?
a)
b)
c)
d)

Tricomoníase.
Sífilis.
Gonorreia.
Infecção por clamídia.

15. Considere os itens a seguir com relação
às orientações dadas ao paciente em
tratamento para infecção sexual por clamídia:
I- Concluir o tratamento mesmo se os
sintomas ou sinais tiverem desaparecidos;
II- Durante o tratamento, sempre manter
relações com preservativos;
III- Recomendar o retorno ao serviço de
saúde se voltar a ter problemas genitais.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

16. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
O conceito de ______ é muito abrangente,
compreende não só a saúde física como o estado
psicológico, o nível de independência, as
relações sociais em casa, na escola e no trabalho
e até a sua relação com o meio ambiente.
a)
b)
c)
d)

Promoção à saúde.
Qualidade de vida.
Vigilância em saúde.
Prevenção primária.

17. Uma pessoa com a saúde mental debilitada,
deprimida, por exemplo, tem grande dificuldade
em
manter
relacionamentos
amorosos,
desempenhar as funções no trabalho e até
mesmo educar os filhos. Uma pessoa com
problemas emocionais pode influenciar todos os
membros da família. Qual das situações a
seguir não se enquadra como doença mental?
a)
b)
c)
d)

Esquizofrenia.
Transtorno bipolar.
Transtornos de ansiedade.
Anemia ferropriva.

18. A nossa qualidade de vida depende do
estado em que o meio ambiente encontra-se,
ou seja, precisamos de ar, água, alimentos,
elementos essenciais para a sobrevivência.
Para termos um meio ambiente equilibrado
torna-se necessário que garantamos a sua:
a)
b)
c)
d)

Sustentabilidade.
Autonomia.
Longevidade.
Manutenção.

19. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com
relação aos benefícios da amamentação e
assinale a alternativa que traz a sequência
correta:
(__) A amamentação é um excelente método
anticoncepcional nos primeiros três meses após
o parto (98% de eficácia), desde que a mãe
esteja
amamentando
exclusiva
ou
predominantemente e já tenha menstruado;
(__) Não amamentar pode significar sacrifícios
para uma família com pouca renda. Em 2004, o
gasto médio mensal com a compra de leite para
alimentar um bebê nos primeiros seis meses de
vida no Brasil variou de 38% a 133% do saláriomínimo, dependendo da marca da fórmula
infantil. A esse gasto devem-se acrescentar
custos com mamadeiras, bicos e gás de cozinha,
além de eventuais gastos decorrentes de
doenças, que são mais comuns em crianças não
amamentadas;
(__) Há evidências de que o aleitamento materno
contribui para o desenvolvimento cognitivo. A
maioria dos estudos conclui que as crianças
amamentadas apresentam vantagem nesse
aspecto quando comparadas com as não
amamentadas, principalmente as com baixo peso
de nascimento.
a)
b)
c)
d)

V-V-F.
V-F-F.
F-V-V.
F-F-V.

20. “Com vistas a mobilizar a comunidade o ACS
promove reuniões e encontros com grupos
diferenciados
(gestantes,
mães,
pais,
adolescentes, idosos, portadores de doenças
comuns) e incentiva a participação das famílias
nas discussões do diagnóstico comunitário de
saúde, no planejamento das ações e na
identificação de prioridades.”
Entre as tarefas realizadas pelos ACS, o
trecho acima discorre sobre qual delas?
a)
b)
c)
d)

Ações coletivas.
Cadastramento/diagnóstico.
Identificação de microáreas de risco.
Ações intersetoriais.

