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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CARGO: 

Agente Comunitário de Saúde 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao 
fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de outubro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de outubro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Assinale a alternativa em que a divisão silábica está 
INCORRETA: 
 
a) al-ter-na-ti-va. 
b) so-bre-me-sa. 
c) cam-pan-ha. 
d) en-si-no. 
 
02) O substantivo coletivo de ESTRELAS é? 
 
a) atlas. 
b) constelação. 
c) manada. 
d) arquipélago. 
 
03) Em qual das alternativas abaixo a palavra está 
escrita INCORRETAMENTE? 
 
a) errado. 
b) carocel. 
c) correto. 
d) carroceria.  
 
04) Conjugando-se o verbo JULGAR na terceira pessoa 
do plural (eles) temos: 
 
a) Julgo. 
b) Julgas. 
c) Julgamos. 
d) Julgam. 
 
05) Assinale a alternativa que corresponde a um 
antônimo da palavra DECIDIDO: 
 
a) dinâmico. 
b) eficaz. 
c) indeciso. 
d) esforçado. 
 
06) Assinale a alternativa que corresponde a um 
sinônimo da palavra REBELDE: 
 
a) revoltado. 
b) submisso. 
c) sujeito. 
d) disciplinado. 
 
07) O plural das palavras abaixo está ERRADO em: 
 
a) vilão - vilões. 
b) refrão - refrões. 
c) pão - pães. 
d) limão - limães. 
 
08) Conforme o uso do "mas ou mais" assinale a 
alternativa correta: 

a) Mariana pediu que Pedro fosse mas atencioso. 
b) Ele escolheu a roupa mais cara da loja. 
c) Esforcei-me bastante, mais não obtive o resultado 

necessário. 
d) Estou cansado, mais preciso continuar. 
 
09) Conforme o uso do "mal ou mau" assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Pedro é um mal aluno. 
b) Estou passando mau. 
c) Como ela se comportou mal durante a palestra. 
d) Estamos mau acostumados. 
 
10) Qual das palavras abaixo apresenta um ditongo? 
 
a) saudades. 
b) paraguai. 
c) averiguei. 
d) saguão. 
 

Matemática 

 
11) Sabendo-se que um terreno possui 15 metros de 
largura e 18 metros de comprimento, qual é sua área 
total? 
 
a) 180. 
b) 200. 
c) 270. 
d) 320. 
 
12) Anildo foi a uma loja comprar uma máquina de 
lavar roupas. Na loja havia um desconto de 20% para as 
compras pagas à vista. Sabendo-se que a máquina 
custava R$ 500,00, se Anildo pagá-la à vista, terá um 
desconto de: 
 
a) R$ 50,00. 
b) R$ 100,00. 
c) R$ 150,00. 
d) R$ 200,00. 
 
13) A capacidade máxima de tripulantes em um navio é 
de 200 pessoas, então 50 pessoas equivalem a quantos 
%? 
 
a) 25%. 
b) 35%. 
c) 45%. 
d) 55%. 
 
14) Em 15 dias temos quantas horas? 
 
a) 240. 
b) 320. 
c) 360. 
d) 420. 
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15) Em 12 horas temos quantos minutos? 
 
a) 460. 
b) 540. 
c) 680. 
d) 720. 
 
16) Em uma loja, as compras feitas a prazo podem ser 
pagas em até 12 vezes sem juros. Se João comprar uma 
geladeira no valor de R$ 2.100,00 em 12 vezes, pagará 
uma prestação de: 
 
a) R$ 150,00. 
b) R$ 175,00. 
c) R$ 200,00. 
d) R$ 225,00. 
 
17) Transformando-se 8 dm (decímetros) em mm 
(milímetros) teremos: 
 
a) 60 mm. 
b) 800 mm. 
c) 6.000 mm. 
d) 60.000 mm. 
 
18) Resolvendo a expressão abaixo encontramos como 
resultado: 

 
 
a) 34,5. 
b) 52,5. 
c) 37,5. 
d) 18. 
 
19) Um minuto tem _________ segundos: 
 
a) 30. 
b) 60. 
c) 25. 
d) 100. 
 
20) A expressão 27 + 8 - 5 é igual a: 
 
a) 15. 
b) 35. 
c) 50. 
d) 30. 
 

Conhecimentos Gerais 

 
21) Acerca do Município de Águas de Chapecó (SC) 
podemos afirmar que: 
 

I. Possui uma área de 139,2Km² e localiza-se na região 
Oeste do estado. 

II. É banhado ao norte e oeste pelo rio Chapecó e ao 
sul pelo rio Uruguai. 

III. Possui elevado potencial turístico. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
22) A criação do Município de Águas de Chapecó (SC), 
oficializada pela Lei nº 866, ocorreu em: 
 
a) 26 de janeiro de 1963. 
b) 14 de dezembro de 1962. 
c) 09 de janeiro de 1963. 
d) 21 de outubro de 1964. 
 
23) A Copa do Mundo FIFA de 2010 foi a décima nona 
edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado 
no(a): 
 
a) México. 
b) Inglaterra. 
c) Chile. 
d) África do Sul. 
 
24) Cinco pessoas da mesma família foram encontradas 
mortas na noite de segunda-feira, dia 5 de agosto do 
corrente ano, dentro da casa onde moravam, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo. Entre os mortos, 
estavam um casal de policiais militares e seu filho, 
assim como a mãe e a tia da policial. Estamos falando 
do caso da(o): 
 
a) Família Pesseghini. 
b) Motoboy Sandro Dota. 
c) Goleiro Bruno. 
d) Advogada Mércia Nakashina. 
 
25) Nos dias 13 e 14 de julho uma operação na Rocinha, 
denominada de Paz Armada, mobilizou 300 policiais 
com o objetivo de prender suspeitos de passagem pela 
polícia. Nesse dia ocorreu o desaparecimento de uma 
pessoa, cuja notícia se espalhou pelo mundo todo. 
Atualmente o caso encontra-se ainda sem solução e 
não sabe-se o paradeiro do ajudante de pedreiro: 
 
a) Antonio. 
b) Artêmio. 
c) Amarildo. 
d) Álvaro. 
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Conteúdos Específicos 

 
26) Acerca das vantagens do aleitamento materno, 
marque V para verdadeiro e F para falso. 

 
(  ) O leite materno é o alimento mais completo que 
existe para o bebê até o sexto mês. Por isso não é 
preciso completar com outros leites, mingaus ou sucos, 
fazendo economia para o orçamento familiar.  
(  ) O leite materno é muito fácil de digerir e não 
sobrecarrega o intestino e os rins do bebê. Isso explica 
porque as fezes do bebê são aguadas (amarelas ou 
verdes), e que a urina se apresente bem clarinha e 
abundante. 
(  ) Protege a mãe da perda de sangue em grande 
quantidade depois do parto e aumenta a chance da mãe 
adquirir anemia porque impede a menstruação. 
(  ) A amamentação aumenta as chances da mãe ter 
câncer de mama e de ovário.  
 
a) V-V-F-F   
b) V-V-F-V     
c) F-F-V-V       
d) V-F-V-F     

 
27) Compete ao Agente Comunitário de Saúde:  
 
a) Auxiliar equipe técnica em procedimentos 

específicos. 
b) Prestar assistência ao paciente. 
c) Manipular equipamentos. 
d) O registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 

 
28) O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher 
os seguintes requisitos para o exercício da atividade: 
 
a) ter votado na cidade de atuação na ultima eleição. 
b) residir na área da comunidade em que atua desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo 
público e haver concluído o ensino fundamental. 

c) ter formação superior na área da saúde. 
d) residir fora do município de atuação. 
 
29) A vacina contra tuberculose dever ser realizada em 
quantas doses? 
 
a) 3 doses. 
b) ao nascer e a cada 10 anos. 
c) 2 doses. 
d) dose única ao nascer. 
 
30) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 
transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o 
uso de camisinha com uma pessoa que esteja 
infectada, e geralmente se manifestam por meio de 

feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Qual  
alternativa esta relacionando somente a DST's: 
 
a) Cancro mole e candidíase. 
b) Herpes e diabetes. 
c) Gonorréia e sífilis. 
d) AIDS e hipertensão arterial. 
 
31) Qual é o número máximo de pessoas que deverão 
ser atendidas em um ESF?  
 
a) Ate 4.000 pessoas. 
b) Ate 4.300 pessoas. 
c) Ate 2.000 pessoas. 
d) Ate 5.000 pessoas. 

 
32) Qual é o significado da palavra SIAB: 
 
a) Secretaria Pública de Saúde.  
b) Sistema de Informação de Atenção Básica. 
c) Sistema de Informação a Atenção Burocrática.  
d) Programa Saúde da Família.  
 
33) É o conjunto de pessoas ligadas por laços de 
parentesco, dependência doméstica ou normas de 
convivência que residem na mesma unidade domiciliar. 
 
a) Domicilio. 
b) Albergue. 
c) Posto de Saúde. 
d) Família. 
 
34) É o espaço geográfico delimitado onde residem 
cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de 
atuação de um Agente Comunitário de Saúde. 
 
a) Micro-Área. 
b) Unidade básica de saúde. 
c) Segmento territorial. 
d) Posto de saúde. 

 
35) Qual o significado da palavra SISVAN? 
 
a) Secretaria de Informação Nacional. 
b) Secretaria de Vigilância Nutricional. 
c) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
d) Sistema de Vacinação Nacional. 
 
36) São qualidades que o Agente Comunitário de Saúde 
deve ter no atendimento ao público, EXCETO: 
 
a) competência. 
b) arrogância. 
c) cortesia. 
d) respeito. 
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37) Ao atender uma ligação telefônica deve-se, 
sucessivamente: 
 
a) saudar; realizar o atendimento; despedir-se. 
b) realizar o atendimento; despedir-se. 
c) despedir-se; realizar o atendimento. 
d) despedir-se; saudar; realizar o atendimento. 
 
38) O diabetes é uma síndrome metabólica de origem 
múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 
incapacidade de a insulina exercer adequadamente 
seus efeitos, causando um aumento da: 
 
a) Glicose (açúcar) no sangue. 
b) Pressão arterial. 
c) Temperatura corporal. 
d) Pulsação do coração. 
 
39) São hábitos de vida saudáveis que podem ser 
adotados para prevenir a hipertensão arterial:  
 
a) Fazer caminhadas. 
b) Abandonar o consumo de bebidas alcoólicas. 
c) Manter o peso saudável. 
d) Todas alternativas estão corretas.  
 
40) São Doenças de Notificação Compulsória: 
 
a) Dengue. 
b) Febre Amarela. 
c) Sarampo. 
d) Todas alternativas estão corretas. 


