Município de Ilhota - SC
Processo Seletivo 001/2019
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 20 (vinte) 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:
A

B

C

D

01
- 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 001/2019.
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 Ilhota- SC
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
Morte e vida Severina
(João Cabral de Melo Neto)
[...]
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas
e iguais também porque o sangue,
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).
[...]
01- “Morte e vida Severina” é a obra mais conhecida de João Cabral. É correto afirmar sobre o
poema, exceto:
a) Trata-se de um poema de temática regionalista pertencente à literatura contemporânea
brasileira.
b) A narrativa tem como função transmitir informações que revelam questões sociais de
maneira objetiva e direta.
c) Percebe-se um engajamento do autor com os problemas sociais da região nordestina.
d) O texto apresenta uma linguagem conotativa que amplia o significado das palavras em
função de seu contexto.
02- “A morte é tratada como algo vulgar, e as profissões que lidavam com a morte como um
negócio lucrativo.”.
Assinale a opção que justifica o emprego da vírgula nessa frase sobre “Morte e vida Severina”:
a)
b)
c)
d)

Aposto.
Oração subordinada adverbial deslocada.
Oração subordinada adjetiva explicativa.
Sujeitos diferentes.

03- “Severino não esperava muita coisa do destino, contudo seguia para escapar da velhice
que chegava mais cedo na sua terra.”.
A relação estabelecida entre as ideias, na citação acima, foi identificada corretamente em:
a)
b)
c)
d)

Oposição.
Explicação.
Conclusão.
Finalidade.

04- Qual é o juro simples arrecadado em um empréstimo de R$ 3.200,00, ao final de dois anos
e meio, sabendo que a taxa cobrada é de 6% ao semestre?
a)
b)
c)
d)

R$ 560,00.
R$ 960,00.
R$ 1.350,00.
R$ 4.280,00.

05- Utilizando as afirmações I, II e III, assinale a única alternativa que corresponde a área do
retângulo:
I. O retângulo tem dimensões x e y.
II. x é a terça parte de y.
III. x também é o valor de um dos lados de um quadrado de área igual a 16 cm².
a)
b)
c)
d)

11 cm².
32 cm².
48 cm².
95 cm².

06- Quatorze pedreiros completam 30% de uma obra em trinta dias, trabalhando seis horas a
cada dia. Se dispensarmos quatro pedreiros e reduzirmos em duas horas o regime de trabalho,
é correto afirmar que a obra terá durado ao todo:
a)
b)
c)
d)

90 dias.
115 dias.
121 dias.
177 dias.

07- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9°, constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado.
c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior
ao valor de mercado.
08- Conforme o Histórico do Município, qual foi o primeiro prefeito de Ilhota - SC?
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/40499).

a)
b)
c)
d)

Alípio Guilherme Nunes.
Ricardo Köehler.
José Köehler.
Osvaldo Teixeira de Melo.

09- Qual a data de instalação da emancipação política e qual o numero da lei de criação do
Município de Ilhota-SC?
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/40499).

a)
b)
c)
d)

Data 21/06/1958 e Lei Estadual nº348.
Data 18/07/1958 e Lei Estadual nº348.
Data 21/06/1958 e Lei Estadual nº438.
Data 18/07/1958 e Lei Estadual nº438.

10- Conforme Artigo 5°da Lei Orgânica Municipal de Ilhota, são assegurados, na sua ação
normativa e no âmbito de jurisdição do Município, a observância e o exercício dos princípios:
a) Da igualdade, legitimidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos
públicos.
b) Da igualdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e desencargos
públicos.
c) Da liberdade, legitimidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e desencargos
públicos.
d) Da liberdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos
públicos.

Conhecimentos Específicos
11- Sobre o calendário vacinal é correto afirmar que as vacinas Penta, Vacina Inativa da
Poliomielite, Pneumocócica 10 valente e Rotavírus deve ser aplicado a primeira dose:
a)
b)
c)
d)

No primeiro mês de vida da criança.
No segundo mês de vida da criança.
A partir do terceiro mês de vida.
A partir do sexto mês de vida.

12- Preencha as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:
Para a vacina Dupla adulto que previne difteria e tétano deve ser aplicada entre
_______a________ anos.
a)
b)
c)
d)

10 a 19 anos.
11 a 19 anos.
12 a 19 anos.
15 a 19 anos.

13- Os sintomas descritos a seguir são sinais finais de:









Febre alta com início súbito (entre 39º a 40º C).
Forte dor de cabeça.
Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos.
Manchas e erupções na pele, pelo corpo todo, normalmente com coceiras.
Extremo cansaço.
Moleza e dor no corpo.
Muitas dores nos ossos e articulações.
Náuseas e vômitos.
a)
b)
c)
d)

Febre Amarela.
Chikungunya.
Dengue.
Zika.

14- Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e
assinale a alternativa correta:
( )Valores de pressão arterial sustentadamente elevados estão relacionados à maior
incidência de morbidades, como a aterosclerose, que se manifesta por cardiopatia isquêmica,
acidente cerebrovascular e doenças vasculares renais e periférica, responsáveis por 65% dos
óbitos na população adulta ativa (30 a 69 anos) e por 40% das aposentadorias precoces
(BRASIL, 2001).
( )A triagem dos pacientes hipertensos é precária e a abordagem da Hipertensão Arterial
Sistêmica- HAS é caracterizada pela terapia farmacológica, ou seja, mesmo pacientes com
possibilidade de controlar a pressão arterial apenas com dieta e atividade física recebem
indicação para fazer uso de drogas anti-hipertensivas. Existe 9 Ministério da Saúde 10 uma
falta de padronização da conduta e de fluxos. Os pacientes normalmente são encaminhados
ao cardiologista pelo serviço de Atenção Primária à Saúde (APS), caracterizando a baixa
resolutividade.
( )O acesso da população à medicação anti-hipertensiva é deficiente em algumas
localidades; O controle da pressão arterial baseado em dieta e na prática de atividades físicas
tem sido pouco adotado e incentivado; Campanhas educativas para o controle da hipertensão
arterial são, normalmente, focadas apenas na adesão ao tratamento medicamentoso, e não
abordam práticas preventivas e de controle não farmacológico.
( )Falta de vínculo entre o clínico e o paciente, no modelo tradicional de assistência,
interferindo no engajamento do paciente ao tratamento; O diagnóstico da hipertensão é
realizado apenas nos indivíduos que procuram os serviços de saúde, sendo necessária
estratégia para diagnóstico precoce da Hipertensão Arterial Sistêmica- HAS, antes do
aparecimento de sintomatologia.
a)
b)
c)
d)

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

15- Em relação ao controle e prevenção das doenças transmissíveis, conforme as diretrizes
pautadas no Guia de Vigilância Epidemiológica do MS/2016, qual é a Doença que caracterizase como de notificação compulsória:
a)
b)
c)
d)

Faringite.
Otite.
Sífilis Congênita.
Hipertensão Arterial Sistêmica.

16- Um dos pontos importantes do pré-natal é preparar a mulher e sua família para a chegada
de um novo membro, orientando-as sobre os cuidados com sua saúde e com o bebê. São
objetivos do pré-natal, exceto:
a)
b)
c)
d)

Reduzir o numero de partos cesariana.
Diminuir o numero de partos prematuros.
Aumentar o numero de recém nascidos de baixo peso.
Reduzir o numero de mortalidade prematuros.

17- A Influenza (Gripe) é uma doença sazonal. No Brasil, o padrão de sazonalidade varia
entre as regiões, sendo mais marcado naquelas com estações climáticas bem definidas. Uma
das medidas de prevenção é a imunização.
a)
b)
c)
d)

Imunização.
Tratamento medicamentoso.
Apenas controle durante o ciclo viral no organismo.
Não existem medidas preventivas, apenas tratamento médico.

18- São instrumentos utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, e pela Estratégia de
Saúde da Família na abordagem familiar:
a)
b)
c)
d)

Câmera Digital, telefone celular.
Genograma, Ecomapa.
Boletim de Procedimento Ambulatorial Individualizado – BPA-I e prontuário.
Caderneta de Vacinação e frequência escolar familiar.

19- Quanto à modalidade de organização do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
( )Os NASF podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2. A
implantação de mais de uma modalidade de forma concomitante nos municípios e no Distrito
Federal não receberá incentivo financeiro federal.
( )O NASF 1 deverá ter uma equipe formada por uma composição de profissionais de nível
superior, cuja soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no
mínimo, 200 horas semanais; nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor
que 20 horas; e cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, no mínimo, 20 horas e,
no máximo, 80 horas de carga horária semanal.
( )Define-se que cada NASF 1 realize suas atividades vinculadas a, no mínimo, 8 (oito)
equipes de Saúde da Família e a, no máximo, 15 (quinze) equipes de Saúde da Família e/ou
equipes de atenção básica para populações específicas. Excepcionalmente, nos municípios
com menos de 100.000 habitantes dos Estados da Amazônia Legal e Pantanal Sul-MatoGrossense, cada NASF 1 poderá realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 5 (cinco) e,
no máximo, 9 (nove) equipes.
( )O NASF 2 deverá ter uma equipe formada por uma composição de profissionais de nível
superior, cuja soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no
mínimo, 120 horas semanais; nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor
que 20 horas; e cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, no mínimo, 20 horas e,
no máximo, 40 horas de carga horária semanal.
a)
b)
c)
d)

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

20- São considerados benefícios da amamentação exclusiva da mãe para o bebê:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
( )O leite materno é fácil de ser digerido; Provoca mais cólicas no bebê.
( )Previne alergias e anemias; Previne obesidade e intolerância alimentares.
( )Contém substâncias responsáveis pela proteção do intestino delicado do recém-nascido.
Fortalece o vínculo mãe e filho.
( )Ajuda no desenvolvimento da arcada dentária através da sucção.
a)
b)
c)
d)

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

