
 

 
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - SC 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

ATENÇÃO 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 

 Comunicar-se com outros candidatos. 

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 

 Sair com material referente à prova. 

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe 

nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use 

caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese 

alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, 

A SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso 

faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo. 

11 – A duração da prova será de três horas. 

 



 

A RAPOSA E AS UVAS 

Esopo 

 

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo 

sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha 

sido excelente. Ao ver a parreira carregada de 

cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que 

sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não 

conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de 

tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, 

dizendo: 

- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. 

Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se 

alguém me desse essas uvas eu não comeria. 

 

Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar 

é fácil. 

 

http://pensador.uol.com.br/fabulas_de_esopo/ 

 

1) O motivo que a raposa deu para ir embora sem 

as uvas, foi: 

A) Estão maduras, estão azedas, não me servem. 

B) Estão verdes, estão doces, não me servem. 

C) Estão verdes, estão azedas, não me servem. 

D) Estão verdes, estão azedas, mas servem. 

 

2) Na frase: “Ao ver a parreira carregada de cachos 

enormes, a RAPOSA lambeu os beiços.” A palavra 

destacada é um: 

A) Verbo 

B) Substantivo 

C) Adjetivo 

D) Artigo 

 

3) Adjetivos são características. Na frase: “Estão 

verdes, estão azedas (...)” encontram-se quantos 

adjetivos: 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

4) Qual das palavras abaixo tem um erro de 

separação silábica? 

A) ra-po-sa 

B) de-sse 

C) fo-me 

D) can-sa-da 

 

5) Encontramos um artigo indefinido na 

alternativa: 

A) As uvas 

B) A safra 

C) A parreira 

D) Uma raposa 

 

06. Dona Ana foi a feira e comprou 4kg de feijão ao 

preço de R$ 1,89 o quilo. Quanto a Dona Ana gastou 

ao todo? 

A) R$ 7,56 

B) R$ 8,56 

C) R$ 6,56 

D) R$ 5,56 

 

07. Uma comunidade resolveu fazer um torneio de 

futebol. Conseguiram 56 atletas interessados em 

participar. Estes atletas serão divididos em 04 

grupos. Quantos atletas terá cada grupo? 

A) 14 atletas 

B) 12 atletas 

C) 10 atletas 

D) 09 atletas 

 

08. Carlos participou de um torneio de luta livre na 

categoria juvenil, pesando 45,350kg. Seis meses 

depois estava 3,150kg mais pesado e precisou 

mudar de categoria. Quanto ele estava pesando 

nesse período?  

A) 14,250kg  

B) 40,850kg 

C) 48,500kg  

D) 76,450kg 

 

09. Pedro depositou em sua conta bancária R$ 38,00. 

A intenção dele é triplicar este valor. Se Pedro 

alcançar seu objetivo ele terá? 

A) R$ 120,00 

B) R$ 114,00 

C) R$ 111,00 

http://pensador.uol.com.br/autor/esopo/
http://pensador.uol.com.br/fabulas_de_esopo/


D) R$ 76,00 

 

10. Uma família gastou o valor de R$ 128,00 com a 

conta de luz no mês de dezembro. No mês de 

janeiro ela gastou R$ 78,00 a menos. Quanto a 

família gastou no mês de janeiro? 

A) R$ 50,00 

B) R$ 60,00 

C) R$ 70,00 

D) R$ 78,00 

 

11) A dengue é transmitida pelo (a): 

A) Barata 

B) Mosca 

C) Mosquito 

D) Rato 

 

12) Podemos afirmar que o município de Entre Rios 

- SC: 

A) Está localizado na região Sul de Santa Catarina. 

B) Está localizado na região Sul do Brasil. 

C) Está localizado na região Oeste de Santa 

Catarina e na região Norte do Brasil. 

D) Está localizado na região noroeste de Santa 

Catarina. 

 

13) Qual a data de fundação (criação) do município 

de Entre Rios –SC? 

A) 19 de junho de 1995. 

B) 19 de janeiro de 1994. 

C) 19 de julho de 1995. 

D) 19 de Julho de 1996. 

 

14. Qual foi o município de origem de Entre Rios - 

SC. 

A) Xanxerê 

B) Xaxim 

C) Ipuaçú 

D) Marema 

 

15. Qual é o nome do atual vice-prefeito de Entre 

Rios - SC? 

A) João Maria Roque. 

B) Evandro Antônio dos Passos. 

C) Evandro Antunes dos Santos. 

D) João Roque.  

 

16. O ACS é uma pessoa muito importante no 

acompanhamento da saúde da população. O 

Agente Comunitário de Saúde ajuda as pessoas e os 

serviços de saúde, quando? 

A) acompanha o tratamento e reabilitação das 

pessoas doentes, orientadas pelas Unidades de 

Saúde; 

B) encaminha as pessoas doentes às unidades de 

saúde depois de diagnosticar a doença. 

C) identifica áreas e situações de risco individual e 

coletivo decidido por ele como prioritário; 

D) mobiliza a comunidade para a conquista de 

ambientes e condições favoráveis à saúde, à 

moradia, à educação, à casa própria; 

 

17. Assinale a alternativa correta que aponta o 

objetivo do PACS (Programa Agentes 

Comunitários de Saúde). 

A) O objetivo é fazer com que as pessoas da 

comunidade se previnam de doenças, a partir de 

informações sobre cuidados de saúde, e tenham sua 

saúde acompanhada, de forma permanente, pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. 

B) O objetivo é fazer com que as pessoas da 

comunidade sejam acometidas de doenças e toda 

espécie de enfermidades a partir de orientações 

sobre cuidados de saúde, feita pelos Agentes 

Comunitários de Saúde. 

C) O objetivo é fazer com que as pessoas da 

comunidade busquem se auto prevenir de doenças, 

a partir de informações sobre cuidados de saúde, e 

que possam acompanhar individualmente sua 

saúde. 

D) O objetivo é fazer com que as pessoas da 

comunidade tenham conhecimentos básicos de 

saúde para que os membros familiares sejam 

atendidos em suas moradias, pois geralmente os 

postos de saúde não conseguem atender a demanda 

das pessoas enfermas. 

 

18. Sobre a endemia é correto afirmar, exceto: 

A) Endemia é uma doença que se manifesta 

apenas numa determinada região, de causa 

local. 

B) É uma doença temporária que atinge as 

populações e pode ser curada por meio de 



orientações simples dos agentes comunitários 

de saúde. 

C) É uma doença infecto contagiosa altamente 

contaminável por meio do contado entre 

pessoas e animais. 

D) Pode ser citado como um exemplo de 

endemia a febre amarela. 
 

 

19. Ao agente comunitário de saúde (ACS) cabe 

realizar no mínimo uma visita mensal a cada 

família na sua área de abrangência, com o objetivo 

bem definido de assegurar o acompanhamento dos 

indivíduos e suas famílias, independentemente de 

situação de risco, priorizando a execução das 

seguintes atividades em sua área: 

I - Busca ativa de gestantes.  

II -  Busca ativa de crianças com menos de 1 ano de 

vida, em aleitamento materno. 

III -  Busca ativa de crianças com menos de 5 anos 

de idade para acompanhamento do crescimento e 

do desenvolvimento e da imunização.  

IV - Busca ativa de crianças com menos de 5 anos 

de idade para orientação quanto à terapia de 

reidratação oral (TRO).  

V - Busca ativa de crianças com menos de 5 anos de 

idade com insuficiência respiratória (IRA). 

VI - Busca ativa de sintomáticos respiratórios ou 

pacientes em tratamento de tuberculose.  

VII - Busca ativa de sintomáticos dermatológicos ou 

pacientes em tratamento de hanseníase. 

VIII - Busca ativa de mulheres para prevenção de 

câncer de colo de útero e de mama. 

 

Das atividades acima descritas podemos afirmar 

que: 

A)  I, IV e a V são verdadeiras. 

B) Todas são verdadeiras. 

C) Todas são falsas. 

D) Somente são verdadeiras as sentenças V, VI, VII, 

VIII. 

 

20. Sabemos que os homens, de maneira geral, 

resistem em procurar as unidades de saúde. Para 

ajudar a mudar este quadro o agente comunitário 

de saúde pode? 

A) Conversar com os homens a respeito do 

aumento dos casos de câncer de mama. 

B) Conversar com os homens a respeito da 

importância do diagnóstico precoce do câncer da 

próstata. 

C) Falar dos anticoncepcionais. 

D) Explicar os riscos de contaminação por material 

insalubre. 

 

21. O saneamento básico constitui um dos mais 

importantes meios de prevenção de doenças, 

dentre todas as atividades de saúde pública. Qual 

das alternativas abaixo não se enquadra como uma 

ação de saneamento básico. 

A) Abastecimento de água 

B) Afastamento dos dejetos (sistemas de esgotos) 

C) Coleta, remoção e destinação final dos resíduos 

sólidos (lixo) 

D) Controle de pragas e ervas daninhas. 

 

22. Em relação ao Cólera, qual das alternativas 

abaixo é falsa. 

A) É uma doença infecciosa intestinal aguda 

causada pelo Vibrio cholerae. 

B) É uma doença típica de regiões que sofrem 

problemas de abastecimento de água tratada; a 

sujeira e os esgotos a céu aberto. 

C) É uma doença que não se desenvolve na nossa 

região, pois ela atinge principalmente o continente 

africano. 

D) Podemos prevenir a cólera lavando as mãos com 

água e sabão antes de comer e preparar alimentos e 

após usar o banheiro; beber somente água tratada 

ou de qualidade; consumir somente frutas e 

verduras desinfetadas. 

 

23. Qual dos objetivos da visita domiciliar abaixo 

especificados não corresponde ao agente 

comunitário de saúde. 

A) Propiciar ao indivíduo e à família, a participação 

ativa no processo saúde-doença. 

B) Adequar o atendimento às necessidades e 

expectativas do indivíduo e de seus familiares.  

C) Intervir precocemente na evolução para 

complicações e internações hospitalares.  

D) Estimular a dependência do indivíduo e de sua 

família, desestimulando práticas de autocuidado.  

http://www.infoescola.com/doencas/febre-amarela/


 

24. O autoexame da mama é muito importante para 

a mulher, pois o diagnóstico precoce e o tratamento 

podem levar a cura do câncer. Quanto a realização 

do autoexame é preciso que o agente comunitário 

de saúde:  

A) Oriente a mulher para que o autoexame seja feito 

anualmente ou somente por profissionais da área. 

B) Oriente a mulher no sentido de não realizar o 

autoexame. 

C) Oriente a mulher para que o autoexame seja feito 

semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Deve ser desestimulado, pois não é importante. 

 

25. O Agente de Saúde, tem um conhecimento muito 

apurado em relação a saúde de cada família de sua 

área de abrangência. Em relação a estas informações 

ele deverá: 

A) Conversar e relatar estas informações a seus 

familiares, vizinhos e amigos. 

B) Guardar sigilo destas informações registrando-as 

em formulários específicos para esta finalidade e 

repassar ao órgão competente. 

C) Comentar com os outros agentes de saúde. 

D) Pedir conselhos aos parentes de como agir nestes 

casos. 

 

  

 


