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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 

Edital de Emprego Público nº 001/2016 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Português  

                                                                                                                                         Matemática 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 

 

 Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

 Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 

 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03hrs, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Laurinha é uma criança de três anos, ao visitar sua casa e observar que a mesma não possui em 

seu braço direito a cicatriz de vacinação, o Agente Comunitário de Saúde pode concluir que ela: 

A) Não tomou a vacina BCG ao nascer, portanto deve orientar a mãe a levá-la a UBS. 

B) Não tomou a vacina Tetra Valente, portanto deve orientar a mãe a levá-la a UBS. 

C)  Não tomou a vacina Pneumocócica, portanto deve orientar a mãe a levá-la a UBS. 

D) Não tomou a vacina Tríplice Viral, portanto deve orientar a mãe a levá-la a UBS. 

 

02. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB) é um sistema de informação territorializado, 

que coleta dados que possibilitam a construção de indicadores populacionais, referentes a áreas de 

abrangência bem delimitadas, cobertas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde e 

Programa de Saúde da Família. A base de dados do SIAB possui três blocos: 

 I - o cadastramento familiar (indicadores socio-demográficos dos indivíduos e de saneamento 

básico dos domicílios);  

II - o acompanhamento de grupos de risco (crianças menores de 2 anos, gestantes, hipertensos, 

diabéticos, pessoas com tuberculose e pessoas com hanseníase);  

III - o registro de atividades, procedimentos e notificações (produção e cobertura de ações e 

serviços básicos, notificação de agravos, óbitos e hospitalizações). 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

03. Sistema de Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) tem como objetivo: 

A) Fornecer planilhas de orientações alimentar para cada regiões especifica do Brasil. 

B) Fornecer informações sobre estado nutricional da população e de fatores que o influenciam. 

C) Classificar os alimentos industrializados e os orgânicos. 

D) Sistematizar todos os produtores de alimentos orgânicos do país. 
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04. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Política Nacional de Promoção da Saúde, promover a 

saúde envolve ações de incentivo: 

A) Para a alimentação saudável. 

B) Para a realização de atividades físicas. 

C) Para a cultura contrária ao desenvolvimento sustentável. 

D) Para a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas. 

 

05. Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a tuberculose. Em seguida, assinale a 

alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) é uma doença incurável; 

(__) a tuberculose não apresenta variações cíclicas ou sazonais, de importância prática; 

(__) a prevalência dos casos de tuberculose observada é maior em áreas de grande concentração 

populacional, e precárias condições socioeconômicas e sanitárias. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) F-F-V. 

D) V-F-F. 

 

06. O Agente Comunitário de Saúde deve fazer orientações básicas para as mães dos bebês recém-

nascidos, dentre essas orientações é incorreto: 

A) Para aliviar as cólicas por alguns momentos, orientar para fazer massagens na barriga no 

sentido dos ponteiros do relógio e movimentar as pernas em direção à barriga. 

B) Sempre banhar o bebê com água morna, limpa e sabonete neutro. 

C) Usar perfume para o bebê ficar mais cheiroso e óleos industrializados ou talco na pele do bebê 

para ficar mais macia. 

D) A cada troca de fraldas, limpar com água morna e limpa, mesmo que o bebê só tenha urinado. 

 

07. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (recém-nascido) indica que sejam realizados os 

seguintes testes nos bebês: 

A) Teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho. 

B) Teste do pezinho, do narizinho e da mãozinha. 

C) Teste do pezinho, do dedinho e do olhinho. 

D) Teste do pezinho, do olhinho e da mãozinha. 
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08.  Para o acompanhamento da saúde da criança até os dez anos existe: 

A) A Agenda de Desenvolvimento Social e da Saúde da Criança. 

B) O Caderno Social da Criança. 

C) O Caderno de Estudo da Criança. 

D) A Caderneta de Saúde da Criança. 

 

09. O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB foi implantado no ano de: 

A) 1998. 

B) 2000. 

C) 2006. 

D) 2008. 

 

10. A Hepatite B é uma doença sexualmente transmissível que pode causar o amarelamento da pele 

e da conjuntiva ocular. No estado avançado a doença também pode causar o aparecimento de 

vesículas (bolhas) típicas na região ano-genital e formação de uma ferida no pênis ou na região anala, 

dolorosa, com secreção clara. 

O trecho acima: 

A) Está totalmente correto. 

B) Está totalmente incorreto. 

C) Tem apenas a primeira frase correta. 

D) Tem apenas a segunda frase correta. 

 

11. A vacina de HPV previne contra o câncer de colo de útero e deve ser aplicada em: 

A) Meninas de seis a sete anos de idade. 

B) Meninas de seis a oito anos de idade. 

C) Meninas de sete a oito anos de idade. 

D) Meninas de nove a treze anos de idade. 

 

12. Assinale (V) pra as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. Quando em visita domiciliar a 

uma residência que possua adolescentes o Agente Comunitário de Saúde deve identificar como sinais 

de alerta: 

(__) Magreza excessiva ou obesidade; 



 

5 

(__) Indícios de exploração sexual; 

(__) Indícios de violência na família. 

 

Assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

A) V-F-F. 

B) F-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-V-V. 

 

13. São problemas de saúde específicos da saúde do homem, exceto: 

I - Disfunção erétil; 

II - Câncer de próstata; 

III – Hipertensão sistêmica. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está incorreto. 

C) Apenas o item I e III estão incorretos. 

D) Apenas o item I e II estão incorretos. 

 

14. Os métodos comportamentais anticoncepcionais, também conhecidos como métodos de 

abstinência periódica, ou métodos naturais, se baseiam em evitar as relações sexuais vaginais no 

período fértil do ciclo. São exemplos de métodos comportamentais: 

A) Método do Dispositivo Intra-uterino ou Método do Espermicida. 

B) Método do Calendário (tabelinha) ou Método da Temperatura corporal basal. 

C) Método do Dispositivo Intra-uterino ou Método do Muco Cervical. 

D) Método do Muco Cervical ou Método do Espermicida.  

 

15. Assinale a alternativa correta sobre a pílula do dia seguinte: 

A) Deve ser utilizado como método de contracepção frequente. 

B) É um método totalmente seguro contra as DSTs. 

C) É contraceptivo de emergência. 

D) Só pode ser utilizado por mulheres que ainda não tiveram filhos. 
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16. Assinale a alternativa correta quanto ao disposto na Lei nº 8.080/90: 

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

B) O dever do Estado com a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

C) Não dizem respeito também à saúde as ações que, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

 

17. Segundo a Lei nº 8.080/90, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: 

 I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;  

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

Dos itens acima: 

A) Ambos os itens estão corretos. 

B) Ambos os itens estão incorretos. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está correto. 

 

18. Segundo a lei nº 11.350/06, o Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de 

atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e 

sob supervisão: 

A) Somente do gestor municipal ou distrital. 

B) Somente do gestor estadual. 

C) Somente do gestor federal. 

D) Do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

 

19. Trata-se de uma determinação da lei nº 11.350/06: A administração pública somente poderá 

rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às 

Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência da seguinte hipótese: 
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A) Troca de prefeito do município. 

B) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 

C) Ganhos salariais superiores a R$ 1.500,00 reais por mês. 

D) Envolvimento amoroso com outro membro da equipe de trabalho. 

 

20. A hipertensão arterial é uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de várias 

doenças, principalmente: 

A) Da osteoporose e do câncer cerebral. 

B) Do câncer cerebral e da diabetes mellitus. 

C) Do acidente vascular cerebral (derrame) e do infarto. 

D) Da diabetes mellitus e do câncer de intestino. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto) 

 

 

21. De acordo com o autor do Texto, apesar de jovem no país, a democracia deve ser defendida, pois: 

A) As pessoas somente alcançarão o melhor se souberem escolher o que querem e desejam. 
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B) Ela não mantém a sociedade infantilizada, mostrando o que deve ser feito e como fazer para 

facilitar a convivência na sociedade. 

C) Demonstra que errar é humano e que, através dos erros, há maior evolução social. 

D) Possibilita a participação dos eleitores no futuro do país e a escolha de como querem ser 

governados. 

 

22. Assinale a palavra retirada do Texto na qual o acento agudo é empregado para assinalar uma 

vogal tônica fechada: 

A) “única” (linha 1). 

B) “autoritário” (linha 6). 

C) “mantém” (linha 7). 

D) “também” (linha 10). 

 

23. Em “...um sistema autoritário, que nos diz o tempo todo o que fazer, mantém a sociedade 

permanentemente infantilizada. (...)” (linhas 6 a 8), o sujeito da forma verbal “mantém” é: 

A) “a sociedade”. 

B) “um sistema autoritário”. 

C) “nos”. 

D) “o que fazer”. 

 

24. Os adjetivos uniformes têm uma só forma para ambos os gêneros da Língua Portuguesa. É 

considerada um adjetivo uniforme a seguinte palavra retirada do Texto: 

A) “única” (linha 1). 

B) “autoritário” (linha 6). 

C) “natural” (linha 8). 

D) “erros” (linha 10). 

 

25. Levando-se em consideração a pontuação do Texto, assinale a reescrita correta do trecho abaixo 

– mantendo-se seu sentido original: 

“Sim, o desencanto é natural, mas a democracia exige um longo aprendizado, que também inclui erros.” 

(linhas 8 a 10) 
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A) Sim: o desencanto é natural mas a democracia exige um longo aprendizado, que também inclui 

erros. 

B) Sim - o desencanto é natural; mas a democracia exige um longo aprendizado, que também 

inclui erros. 

C) Sim, o desencanto é natural; mas a democracia exige um longo aprendizado - que também 

inclui erros. 

D) Sim, o desencanto é natural, mas a democracia exige um longo aprendizado, que, também 

inclui erros. 

 

26. Os pronomes possuem importante função na coerência e na coesão do texto. Nesse sentido, julgue 

os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), em seguida assinale a alternativa com a ordem correta 

das respostas, de cima para baixo: 

(__) O pronome “si” (linha 3) retoma o termo “democracia” (linha 1). 

(__) O pronome “nosso” (linha 5) é um pronome adjetivo e acrescenta à pessoa gramatical uma ideia de 

posse. 

(__) O pronome oblíquo “nos” (linha 6) é utilizado para complementar o sentido do verbo “diz” (linha 6). 

A) V – V – F. 

B) F – V – V. 

C) F – F – V. 

D) V – F – F. 

 

27. Assinale o período em que a relação entre as ideias oriunda da conjunção sublinhada seja a 

mesma gerada pela locução conjuntiva “mas também” (linha 12) no Texto: 

A) Como havia esperado, a reunião terminou assim que cheguei. 

B) Ele não conseguiu o ingresso, embora tenha dormido na fila. 

C) Ela não agradeceu, nem eu lhe dei oportunidade. 

D) Cantava na infância, mas hoje não me atrevo mais. 

 

28. O trecho “a democracia não se resume ao voto” (linhas 12 e 13) encontra-se na voz passiva. 

Mantendo-se a voz verbal, a oração poderia ser corretamente reescrita da seguinte forma: 

A) A democracia não resume-se ao voto. 

B) Não resumem a democracia ao voto. 
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C) A democracia não tem resumido ao voto. 

D) A democracia não é resumida ao voto. 

 

29. Assinale a alternativa em que a forma “por que” completa corretamente a lacuna da frase: 

A) Ela contou o ________ de ter voltado. 

B) Isso acontece ________ as pessoas andam sem tempo. 

C) Genética explica _______ algumas pessoas aparentam ser mais novas. 

D) Venceram ________ lutaram como irmãos. 

 

30. Quanto ao emprego correto da crase, analise os itens abaixo e assinale aqueles que estão de 

acordo com a norma culta: 

I. É necessário aquelas pessoas que permaneçam sentadas. 

II. Trabalho até às 20h todos os dias. 

III. China impõe novas restrições às importações. 

IV. Estudantes vão às ruas em busca de melhores condições de estudo. 

A) Apenas III está correto. 

B) Apenas II e IV estão corretos. 

C) Apenas I e II estão corretos. 

D) Apenas III e IV estão corretos. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. Um confeiteiro, faz em 2 horas, 4 bolos. Quantos bolos esse confeiteiro faz em 7 horas? 

A) 10 

B) 12 

C) 14 

D) 16 

 

32. Uma conta tem juros de 2% ao dia de atraso. Se o valor inicial da conta é de R$ 100,00 e é paga 

com 2 dias de atraso, qual será o valor da conta?  

A) R$ 102,00 

B) R$ 104,00 
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C) R$ 106,00 

D) R$ 108,00 

 

33. Uma corda de 100 metros será cortada em pedaços de 4 metros cada, para que as crianças de uma 

escola brinquem de pular corda. Quantos pedaços de 4 metros cada será possível fazer? 

A) 22 

B) 23 

C) 24 

D) 25 

 

34. Quantas dúzias podem ser formadas com 6 dezenas? 

A) 5  

B) 6 

C) 7 

D) 8 

 

35. Um grande terreno precisa ser divido em lotes de 10m x 25m. Qual precisa ser a área do terreno 

para dividir em 8 lotes? 

A) 1.000 m² 

B) 1.500 m² 

C) 2.000 m² 

D) 2.500 m² 

 

 

 

 


