Município de São Miguel da Boa Vista- SC
Processo Seletivo 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Processo Seletivo Município de São Miguel da Boa Vista- SC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.
Fake News
Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes
sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar
com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016, nos Estados Unidos, na
qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para
referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente, em redes sociais.
Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série
de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava
conteúdos sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como
a adversária de Trump, Hillary Clinton.
Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores
criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com
a publicidade digital.
No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas
para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio.
Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas.
É isso o que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais empresas
especializadas criam boatos, que são disseminados em grande escala na rede, alcançando
milhões de usuários. O Departamento de Justiça Americano denunciou três agências russas,
afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciarem as eleições
norte-americanas de 2016.
Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil
encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada deep web,
isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao
grande público.
Para disseminar informações falsas, é criada uma página na internet. Um robô criado pelos
programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o
assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua,
chegando a disparar informações a cada dois segundos, o que é humanamente impossível.
Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake
news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de
mentiras com pessoas reais.
Como os responsáveis pelas fake news atuam, geralmente, em uma região da web que é
oculta para a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, punilos. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não
exigem identificação.
(Fonte:https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm - Adaptado.)

01- São recursos utilizados no texto, exceto:
a)
b)
c)
d)

Linguagem predominantemente denotativa.
Argumentação consistente.
Elementos de coesão para articular frases.
Ironia na construção de ideias.

02- "No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento (...).” 6º§.
Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada nessa frase altera seu
sentido.
a)
b)
c)
d)

Contudo, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento.
Todavia, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento.
Contanto que, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento.
Entretanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento.

03- "Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das
redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se.” 1º§.
O verbo destacado nessa frase está no seguinte modo e tempo:
a)
b)
c)
d)

Indicativo – pretérito imperfeito.
Indicativo – pretérito perfeito.
Indicativo – pretérito mais-que-perfeito.
Subjuntivo – pretérito imperfeito.

04- “Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos.” 6º§.
A relação de ideia estabelecida pela oração destacada é de:
a)
b)
c)
d)

Restrição.
Explicação.
Adição.
Proporção.

05- Giulia tem mais de 300 figurinhas, ao contá-las de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20,
sobram sempre sete. É correto afirmar que a soma dos algarismos da quantidade mínima de
figurinhas que Giulia possui é:
a) 15.
b) 16.
c) 17.
d) 14.
06- Se do quadrado de um número, negativo subtraímos 6, o resto será 30. Qual é dobro desse
número?
a)
b)
c)
d)

72.
-6.
12.
-12.

07- Se t é a soma dos dois maiores números inteiros pertences a solução da inequação
(
)
(
)
, o valor de
será:
a)
b)
c)
d)

30.
-9.
-34.
34.

08- Considerando que p é o perímetro de um triângulo retângulo cujo catetos medem 60 e 80
cm, o valor de
será:
a)
b)
c)
d)

100.000.
240.
57.600.
62.600.

09- Sobre o Município de São Miguel da Boa Vista, analise as afirmações abaixo e responda:
I- Data de fundação - 09 de janeiro de 1991.
II- Data festiva - 09 de janeiro (aniversário da cidade), 25 de julho (Festa do Colono e Dia do
Motorista) e 29 de setembro (Dia de São Miguel).
III- Localização - Extremo-Oeste, região de Entre Rios, na microrregião de Marvilha, a 646km
de Florianópolis.
IV- Clima - Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 18,3°C. Altitude 668m acima do nível do mar.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I e IV estão incorretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa IV esta incorreta.

10- A localização do povoado, próximo ao Rio Sargento, deu o primeiro nome à localidade,
chamada até 1968 de Linha Sargento. A ideia para a troca do nome foi de dois moradores,
fervorosos devotos de São Miguel, hoje padroeiro da cidade. Qual o nome desses dois
moradores?
a)
b)
c)
d)

Afonso Cassol e Reditário Rauber.
Reditário Cassol e Afonso Rauber.
Giacomo Cassol e Afonso Rauber.
Afonso Cassol e Giacomo Rauber.

Conhecimentos Específicos
11- É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de Saúde na estrutura de
(a):
a)
b)
c)
d)

Vigilância sanitária.
Atenção terciária de saúde.
Vigilância epidemiológica e ambiental.
Atenção básica de saúde.

12- Analise os dois princípios do Sistema Único de Saúde apresentados abaixo:
I- É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de
saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a
decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
II- É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
Os dois princípios apresentados acima são denominados, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Equidade e Participação da comunidade.
Hierarquização e Integralidade.
Descentralização e Universalidade.
Regionalização e Resolubilidade.

13- A eliminação de focos e criadouros de mosquitos vetores não é medida de controle da:
a)
b)
c)
d)

Doença de Chagas.
Malária.
Febre amarela.
Chickungunya.

14- De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Brasil
registrou crescimento de 12% no número de mortes por diabetes entre 2010 e 2016. Foram
54.877 mortes em 2010 para 61.398 no ano de 2016.
O Diabetes é classificado como uma doença:
a)
b)
c)
d)

Zoonose.
Crônica não transmissível.
Infecto-contagiosa.
Aguda e transmissível.

15- A atenção à saúde da criança pressupõe ações de promoção à saúde, prevenção de
agravos e de assistência à criança, tendo como compromisso promover qualidade de vida para
que a criança possa ter um crescimento e desenvolvimento saudável.
Em relação à saúde da criança, são ações que podem ser realizadas pelo Agente Comunitário
de Saúde, exceto:
a)
b)
c)
d)

Captar precocemente as crianças para o acompanhamento.
Realizar a busca ativa das crianças faltosas.
Realizar visita domiciliar para monitoramento das crianças.
Indicar medicamentos para o tratamento das queixas de doenças mais comuns da
população.

16- O Agente Comunitário de Saúde realizou uma ação educativa em uma comunidade que
estava apresentando inúmeros casos de diarreia e enfatizou a necessidade de realizar a
lavagem das mãos após o uso do banheiro e a lavagem de alimentos crus antes de sua
ingestão.
Estas medidas podem prevenir a ocorrência da seguinte doença:
a)
b)
c)
d)

Amebíase.
Hanseníase.
Escabiose.
Donovanose.

17- As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são frequentes, têm múltiplas etiologias e
apresentações clínicas, e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, nas relações
pessoais, familiares e sociais.
São exemplos de IST:
a)
b)
c)
d)

Tracoma e Filaríase.
Enterobíase e Cólera.
Sífilis e Gonorreia.
Teníase e Toxoplasmose.

18- A obrigatoriedade da formação e funcionamento dos Conselhos de Saúde no Sistema
Único de Saúde (SUS) se relaciona com o seguinte princípio:
a)
b)
c)
d)

Equidade.
Participação da comunidade.
Universalidade.
Hierarquização.

19- São características da Filariose, exceto:
a) Acomete principalmente os membros inferiores e o trato urogenital.
b) O único reservatório do parasito é o ser humano que apresenta microfilárias no sangue.
c) A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito com larvas infectantes
do parasito.
d) É uma doença parasitária crônica cujo agente etiológico é um protozoário.
20- Humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários
e gestores do serviço de saúde.
Não representa um dos princípios ou diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH):
a)
b)
c)
d)

Autotutela.
Acolhimento.
Transversalidade.
Clínica ampliada e compartilhada.

21- Um Agente Comunitário de Saúde foi questionado em uma visita domiciliar em relação ao
método de planejamento familiar que também funciona como prevenção para infecções
sexualmente transmissíveis.
Este método de planejamento familiar é representado por:
a)
b)
c)
d)

Espermaticida.
Preservativo.
Diafragma.
DIU.

22- Na realização de uma ação educativa sobre a importância da vacinação na prevenção de
doenças foram citados alguns exemplos de quais são estas doenças e, entre elas, não se
encontra:
a)
b)
c)
d)

Difteria.
Escabiose.
Sarampo.
Poliomielite.

23- A prevenção primária da elevação da pressão arterial pode ser obtida através de mudanças
no estilo de vida, que incluam, exceto:
a)
b)
c)
d)

Prática de atividades físicas regular.
Não fumar.
Controle do peso corporal.
Alimentação rica em gorduras e carboidratos.

24- O Agente Comunitário de Saúde realizou uma visita domiciliar a uma família que possui
uma criança recém-nascida que tem apenas 3 dias de vida.
Na caderneta de vacinação desta criança possivelmente foi encontrado o registro da seguinte
vacina, administrada ao nascer:
a)
b)
c)
d)

Varicela.
BCG.
Meningocócica C.
Tríplice viral.

25- A tuberculose é a terceira causa de morte por doença infecciosa na população geral e a
primeira causa de morte entre as doenças infecciosas definidas nas pessoas que vivem com
HIV/Aids. (Ministério da Saúde, 2017).
Sobre esta doença, é incorreto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

É uma doença que atinge apenas os pulmões.
Pode ser prevenida através da vacinação.
Trata-se de uma doença de notificação compulsória.
A tuberculose tem cura e seu diagnóstico e tratamento são disponibilizados pelo SUS e
feitos, preferencialmente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

26- A Hanseníase carrega consigo uma história de segregação e preconceito desde a
antiguidade. Sobre esta doença, é incorreto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

É causada por uma bactéria.
Tem tratamento e cura.
É uma doença de notificação compulsória.
É classificada como uma infecção sexualmente transmissível (IST).

27- Na realização de ações de educação e vigilância à saúde, são posturas que devem ser
adotadas pelo profissional de saúde, exceto:
a)
b)
c)
d)

Deve ser estimulada a participação de todos.
Deve ser realizada por toda a equipe de saúde.
Deve ser utilizada linguagem técnica e específica.
Deve estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo.

28- Na Equipe de Saúde da Família (ESF) do Município de São Miguel da Boa Vista podem ser
encontrados os seguintes profissionais, exceto:
a)
b)
c)
d)

Psicólogo.
Médico.
Enfermeiro.
Agente Comunitário de Saúde.

29- Em uma palestra para o grupo de gestantes da micro área do Agente Comunitário de
Saúde, o Enfermeiro orientou que a amamentação exclusiva, sem complemento de nenhum
alimento, deve ser estimulada até a seguinte idade da criança:
a)
b)
c)
d)

6 (seis) meses.
9 (nove) meses.
12 (doze) meses.
18 (dezoito) meses.

30- Nos últimos anos, duas zoonoses tiveram destaque nos noticiários: Zika Vírus e Febre
Chikungunya. Estas duas doenças possuem o mesmo mosquito vetor da:
a)
b)
c)
d)

Malária.
Doença de Chagas.
Toxoplasmose.
Dengue.

