MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC

PROCESSO SELETIVO 002/2017
PREZADO CANDIDATO:
1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita;
2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital.
3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento
pessoal com foto.
4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais
de corredor.
5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala.
6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal.
7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham
executado a avaliação.
8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados.
9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo.
10- Desejamos a todos uma ótima prova.

CADERNO DE AVALIAÇÕES
(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
SUMÁRIO:
1234-

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1
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• AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Página 3
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04 – Assinale a alternativa onde a conjugação verbal
está INCORRETA:

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

A) Quando tu acreditarás que não sou culpado?
01 – Marque a alternativa onde todas as palavras estão
grafadas CORRETAMENTE:
A) Analizar, juelho, incomodar.

B) Irei acompanhá-los quando vós fordes embora.
C) Bem depois se soube que não fora ele o culpado.

B) Analisar, encomodar, esclusiva

D) Mesmo que você lhe propunha um acordo amigável,
ele não aceitaria.

C) Encinar, exclusiva, joelho

E) Fazemos esforços para que todos caibam na sala.

D) Rezultado, incomodar, ensinar
E) Ensinar, resultado, Analisar.

05 – A palavra que apresenta tantos fonemas quantas
são as letras que a compõem é:

02 – Sinais de Pontuação são sinais gráficos que
contribuem para a coerência e a coesão de textos,
bem como têm a função de desempenhar questões de
ordem estilística.

A) Nascer

B) Complexo

C) Terra

D) Margarida

E) Espelho

CONHECIMENTOS GERAIS
ATUALIDADES

Com relação a esta temática, associe as colunas
abaixo CORRETAMENTE:
(

) Indica uma pausa no discurso. Sua
utilização é tão importante que pode
mudar o significado quando não
utilizada ou utilizada de modo
incorreto.

(

) É colocado em frases que denotam
sentimentos
como
surpresa,
desejo, susto, ordem, entusiasmo,
espanto.

1. Ponto

2. Vírgula

5. Ponto de
interrogação

6. Reticências

Qual é esse território?

) Servem para suprimir palavras,
textos ou até mesmo indicar que o
sentido vai muito mais além do que
está expresso na frase.

A) Ilha Baker

) Utilizado para perguntar. Utiliza-se
no final das frases diretas ou
indiretas-livre.

D) Atol Midway

(

) É utilizado para terminar a ideia ou
discurso e indicar o final de um
período. Também é utilizado nas
abreviações.

(

) Esse sinal gráfico é utilizado antes
de uma explicação, para introduzir
uma fala ou para iniciar uma
enumeração.

07 – Um dos acontecimentos políticos mais
importantes dos últimos anos foi o Impeachment de
Dilma Rousseff, após 6 anos em que ela exerceu o
cargo de Presidente da República, sendo a segunda
pessoa a sofrer impeachment no Brasil, após
Fernando Collor.

(
3. Dois pontos

4. Ponto de
exclamação

06 – A Coreia do Norte disse na quarta-feira
(09/08/2017) que está "examinando cuidadosamente"
um plano para atacar um território americano no
Oceano Pacífico, com mísseis, apenas algumas horas
depois de o presidente dos EUA, Donald Trump,
afirmar que qualquer ameaça aos Estados Unidos
seria respondida com "fogo e fúria".

(

B) Ilha Jarvis
C) Ilhas Marianas do Norte
E) Guam

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

Marque a alternativa que indique as datas do
impeachment de Dilma Rousseff e Fernando Collor,
respectivamente:

A) 1, 3, 4, 6, 5, 2

B) 2, 4, 6, 5, 1, 3

A) Agosto de 2016 / Dezembro de 1992

C) 3, 6, 5, 4, 1, 2

D) 1, 5, 3, 4, 2, 6

B) Abril de 2016 / Dezembro de 1994
C) Agosto de 2017 / Novembro de 1992

E) 6, 5, 3, 4, 1, 2

D) Agosto de 2016 / Dezembro 1990
03 – Das alternativas abaixo, são exemplos de
discursos diretos, EXCETO:
A) Joaquina confessou sua culpa no ocorrido.
B) – Há quatro anos que não te vejo, Alice!
C) – Bom dia Jucelina! Estais vendo como o dia
amanheceu bonito hoje?
D) – São quase dez horas e João ainda não apareceu,
como combinado. O que será que aconteceu, você
sabe?
E) – Maria, amanhã de manhã sairemos as 6 horas.
Esteja pronta.

E) Setembro de 2016 / Dezembro de 1996
08 – Um rastro de destruição. Esse foi o resultado da
passagem do furacão Irma por diversas regiões.
Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, e ilhas no
Caribe ficaram totalmente destruídas após a
passagem do furacão.
Foram locais atingidos pelo Furacão Irma, EXCETO:
A) Saint-Martin

B) Porto Rico

C) Haiti

D) Flórida

E) Alberta
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09 – A Operação Lava Jato teve início em um posto de
gasolina onde atuavam doleiros, mas acabou
revelando um esquema nacional de corrupção
envolvendo a Petrobras e outras empresas,
empreiteiras, políticos e seus partidos, ampliando seu
objetivo inicial e se tornando a maior operação já feita
no país. Até a data de 25 de novembro de 2017,
quantas fases a operação já teve?
A) 40 fases
B) 38 fases
C) 45 fases
D) 46 fases
E) 47 fases.
10 – A bandeira do município de São João do Sul é
composta de quatro cores, sendo elas, EXCETO:
A) Amarelo

B) Verde

C) Azul

D) Branco

propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes?
A) 06 anos.
B) 08 anos.
C) 04 anos.
D) 02 anos.
E) Nenhuma das alternativas acima.
14 – Dos Princípios e Diretrizes na Lei Federal nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, art. 7º: As ações e serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados
ou conveniados 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 seguintes princípios:
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;
II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;

E) Vermelho

III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral;

CONHECIMENTOS GERAIS
DA ÁREA DA SAÚDE

IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;

11 – Conforme Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): a
execução de ações EXCETO:

Assinale a alternativa CORRETA:

A) De vigilância sanitária.

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

B) De vigilância epidemiológica.

B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

C) De saúde do trabalhador.

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

D) De assistência
farmacêutica.

terapêutica

integral,

inclusive

V. Direito à desinformação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde;

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

E) De assistência ambiental.
12 – “O princípio da __________________, mais um
dos princípios finalísticos do SUS e, atualmente, o
tema central em todos os debates sobre as reformas
dos sistemas de saúde no mundo ocidental. A noção
de ______________ diz respeito à necessidade de se
“tratar desigualmente os desiguais” de modo a se
alcançar a igualdade de oportunidades de
sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social
entre os membros de uma dada sociedade.” O
conceito acima se refere a que princípio do sus?
A) Igualdade.

15 – Conceituando o Art. 6º da Lei 8080/90:
Entende-se por __________________ 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; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta
ou indiretamente com a saúde.
Entende-se por ________________ um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.

B) Participação Social.
C) Equidade.
D) Preservação da Autonomia.
E) Descentralização.

Complete as frases acima com as alternativas
CORRETAS:
13 – Conforme a LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO
DE 1990 que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências, a Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada quantos anos, para avaliar a situação de saúde e

A) Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica.
B) Saúde do trabalhador; Vigilância Sanitária.
C) Direitos Humanos; Vigilância do trabalhador.
D) Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária.
E) Nenhuma das alternativas acima.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
16 – Conforme o Art. 3o da Lei 11350/06, 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 do gestor municipal, distrital, estadual ou
federal. São consideradas atividades do Agente
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação
EXCETO:

19 – “É uma doença infecciosa causada por um vírus
da
família
dos
Paramyxovirus,
que
provoca inflamação não só nas glândulas parótidas,
mas também nas glândulas submaxilares e
sublinguais”. O conceito acima se refere a qual
doença comum da infância e da comunidade?
A) Caxumba.

B) Sarampo.

C) Rubéola.

D) Varicela.

E) Dengue.
20 – A pessoa é considerada Diabética quando?

A) A promoção de ações de educação para a saúde
individual e coletiva.

A) A pressão está alta.

B) Encaminhar o paciente direto do domicilio ao
especialista de referência.

C) O colesterol está alto.

C) O registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde.

E) A glicose está alta.

B) O ácido úrico está alto.
D) A tireoide está desregulada.

D) A realização de visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco à família.
E) A utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sociocultural da comunidade.
17 – Durante a visita domiciliar o agente comunitário
verifica que o esquema de vacina da hepatite B da
residente saudável de 25 anos está apenas com a
primeira dose feita e está a 03 meses atrasada. Em
virtude do esquema normal da Vacina para Hepatite B
preconizado pelo Ministério da Saúde, quantas dose
estará faltando a esta residente para completar o seu
esquema vacinal?
A) Três doses.
B) Quatro doses.
C) Uma dose.
D) Duas doses.
E) Cinco doses.
18 – A análise da situação de saúde é a primeira etapa
de um programa de saúde comunitário. Não se
concebe hoje um trabalho sério de cuidados
primários de saúde sem esse diagnóstico, que
envolve a participação popular, a abordagem
intersetorial e a descentralização da política de saúde.
Em relação ao diagnóstico de Saúde da área de
abrangência do Agente Comunitário de Saúde(ACS),
assinale a alternativa INCORRETA:
A) Levantar áreas de risco ou situações de risco na
comunidade.
B) Identifica locais ou famílias que necessitam de atenção
especial ou diferenciada.
C) É utilizado para planejar ações estratégicas na
comunidade.
D) É o único instrumento utilizado pelo ACS que mostra a
sua realidade de forma parcial.
E) Serve de norteador para o ACS executar suas ações
dentro de sua comunidade.
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