CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: AGENTE DE SAÚDE

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 09h e término às 12h.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS
01. A responsabilidade pelo progresso do município de Cunhataí se deu principalmente através da:
A) Piscicultura e bovinocultura.
B) Agricultura, suinocultura e também pelas suas indústrias de móveis.
C) Agricultura e indústria têxtil.
D) Suinocultura, piscicultura e também pelas suas indústrias de calçados.
02. Quais dos importantes momentos citados abaixo não pertencem à história de Santa Catarina:
A) Revolução Farroupilha.
B) Guerra do Contestado.
C) Guerra dos Canudos.
D) Nenhuma das alternativas.
03. Qual dos artistas citados abaixo não é um pintor brasileiro:
A) Cândido Portinari.
B) Anita Malfatti.
C) Di Cavalcanti.
D) Pablo Picasso.
04. O vírus da dengue é um arbovírus (são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os
mosquitos). Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). O transmissor (vetor) da dengue
é o mosquito:
A) Anopheles gambiae.
B) Haemagogus.
C) Aedes aegypti.
D) Culex quinquefasciatus.
05. O município de Cunhataí foi emancipado pela Lei Estadual 9.920/95 e comemora seu aniversário na data
de:
A) 29 de setembro.
B) 21 de abril.
C) 14 de junho.
D) 29 de outubro.

LÍNGUA PORTUGUESA
06. Indique o período em que a colocação pronominal está INCORRETA:
A) O Presidente da República afirmou: “_questioná-lo-ei acerca do projeto”.
B) O senhor professor afirmou que se fariam as doações de livros para o acervo da biblioteca escolar.
C) Nada incomoda-me mais do que o barulho.
D) Na despedida, a mãe falou ao filho: “_Deus te abençõe!”.
07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase inicial:
Senhor Juiz, Vossa Excelência ______que eu ______relacione ______ despesas efetuadas na última reunião
da magistratura em Brasília?
A) desejai - lhe – vossas.
B) deseja – vos – suas.
C) desejais – vos – vossas.
D) deseja – lhe – suas.
08. Marque a frase que contém erro gramatical:
A) Ele reside há uns três quilômetros da Igreja.
B) Muitas ilhas do mar da costa brasileira desapareceram há cerca de 12 milhões de anos.

C) A caça levou a população de araras a cair de dez mil indivíduos para cerca de 300.
D) A menos de um quilômetro de distância está em construção um megaempreendimento.
09. Indique a única frase que NÃO contém erro gramatical:
A) Se alguém estiver a fim de mais informações, pode acessar esse portal.
B) A estudante quiz explorar a horta da escola.
C) O caso das represálias já ficou para traz.
D) Reconhecemos que está imperrada a imissão de carteiras de motorista em nosso município.
10. A tirinha servirá à questão.

Disponível em <http://zip.net/bnmL1C> Acesso em 21Dez. 2018.

Releia o trecho: “Que tipo de jornalismo é esse? Falta a opinião do cão!”
De acordo com o pensamento da personagem da tirinha, ela compreende que jornalismo envolve:
A) democracia.
B) manipulação.
C) meritocracia.
D) política.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção
Primária à Saúde (APS) como termos equivalentes. A Atenção Básica é compreendida como um conjunto de
ações de saúde individuais, familiares e coletivas (BRASIL, 2017). Esse conjunto de ações envolvem:
I. Promoção, prevenção, proteção.
II. Diagnóstico, tratamento, reabilitação.
III. Redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
IV. Recreação e promoção de conhecimento.
Assinale a alternativa correta:
A) IV, II, I.
B) III, IV, II.

C) I, II, III.
D) Nenhuma das alternativas.
12. O acesso universal e contínuo aos serviços de saúde, o reconhecimento das diferenças nas condições de
vida de acordo com as necessidades das pessoas, e o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde
que atendam às necessidades da população adscrita (BRASIL, 2017), correspondem aos princípios da Atenção
Básica, que são respectivamente:
A) Equidade, universalidade, integralidade.
B) Universalidade, equidade, integralidade.
C) Integralidade, equidade, universalidade.
D) Nenhuma das alternativas.
13. A Atenção Básica possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel
estratégico na rede de atenção, servindo como base para seu ordenamento e para efetivação da integralidade
(BRASIL, 2017). Desse modo a Atenção Básica se caracteriza:
A) Como porta de entrada de convênios particulares de saúde.
B) Como porta secundária do Sistema Único de Saúde.
C) Como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde.
D) A Atenção Básica não é considerada porta de entrada do Sistema Único de Saúde.
14. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um programa de grandes dimensões estruturado em bases e princípios
éticos e doutrinários, e visa assegurar o direito ao acesso universal e igualitário, equânime e integral as ações
de prevenção, tratamento e reabilitação de doenças, de promoção da saúde e participação da comunidade na
gestão do sistema de saúde (BRASIL, 1988). O Sistema Único de Saúde, foi criado:
A) Pela Lei Federal 8080 de 1990.
B) Pela Constituição Estadual de 1989.
C) Pelo Decreto Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967.
D) Pela Constituição Federal de 1988.
15. A Equipe de Saúde da Família (ESF), é uma estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à
reorganização da Atenção Básica do país, de acordo com os preceitos do SUS. Considerada como estratégia
de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, reorienta o processo de trabalho, amplia a
resolutividade, impacta na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de proporcionar uma
importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2017). A composição mínima da Equipe de Saúde da Família,
conforme a Portaria Nacional de Atenção Básica de 2017 deve conter:
A) Médico preferencialmente especialista em medicina da família e comunidade, auxiliar e/ou técnico de
enfermagem.
B) Enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico de enfermagem.
C) Médico preferencialmente especialista em medicina da família e comunidade, enfermeiro
preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário
de saúde.
D) Agente comunitário de saúde e médico preferencialmente especialista em medicina da família e
comunidade, auxiliar e/ou técnico de enfermagem.
16. Identifique as alternativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) A visita domiciliar pode ser definida como "um conjunto de ações de saúde voltadas para o atendimento
tanto educativo como assistencial”. Constitui-se como uma atividade educativa e assistencial que possibilita
uma interação mais efetiva entre os membros da equipe de saúde, na medida em que possibilita o convívio
desta com a realidade vivenciada pelo usuário-família (SANTOS; MORAIS, 2011).
( ) Promoção, prevenção, tratamento e reabilitação são quatro tipos de serviço que atendem aos problemas da
comunidade, e o Agente Comunitário de Saúde trabalha com promoção e prevenção da saúde na atenção
básica (BRASIL, 2000).
( ) O Agente Comunitário de Saúde é considerado um elo entre a comunidade e a unidade de saúde
(BRASIL, 2000).

( ) A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma
importante dimensão da qualidade de vida (BRASIL, 2000).
( ) A II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada na cidade de Adelaide, da qual saiu a
Declaração de Adelaide, que identifica quatro áreas prioritárias para promover ações imediatas em políticas
públicas saudáveis. Essas áreas compreendem: 1. Apoio à saúde da mulher. 2. Alimentação e nutrição. 3.
Tabaco e álcool. 4. Criação de ambientes saudáveis (BRASIL, 2000).
A sequência correta é:
A) V, F, F, V, F
B) V, V, V, V, F
C) V, F, F, F, V
D) V, V, V, V, V
17. Na Estratégia de Saúde da Família a visita domiciliar constitui uma atividade utilizada com a finalidade de
subsidiar a intervenção no processo saúde-doença de indivíduos ou o planejamento de ações almejando à
promoção de saúde da coletividade, se constituindo em um instrumento essencial, utilizado pelos integrantes
das equipes de saúde (SANTOS; MORAIS, 2011) para:
A) Conhecer as condições de vida e saúde das famílias sob sua responsabilidade.
B) Visitar os familiares mais distantes, por meio do contato físico.
C) Realizar uma visita cordial sem observar as condições de vida.
D) Nenhuma das alternativas.
18. A Portaria nº 83, de 10 de janeiro de 2018, institui o Programa de Formação Técnica para Agentes de
Saúde - PROFAGS, para oferta de curso de formação técnica em enfermagem para Agentes Comunitários de
Saúde - ACS e Agentes de Combates às Endemias - ACE no âmbito do SUS, para o biênio de 2018-2019. São
requisitos para inscrição no PROFASS:
A) Ter o segundo grau completo, possuir título eleitoral e carteira de identidade, ter 21 anos completo para
sexo feminino e 20 anos para o sexo masculino, vínculo com um órgão de saúde e ter a formação técnica em
enfermagem.
B) Possuir carteira de motorista, ter concluído o ensino médio, cadastro no Sistema Único de Saúde, ter 21
anos completos ambos os sexos, ter formação técnica em enfermagem, ser vinculado a um órgão de saúde, ter
registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem.
C) 18 anos completos, haver concluído o ensino médio e estar em
exercício profissional como Agente
Comunitário de Saúde ou Agente de Combate a Endemias, ou, em órgão/entidade vinculada ao Sistema Único
de Saúde, estar vinculado em estabelecimento de saúde registrado no CNES, apresentar declaração de
anuência do gestor local do SUS, firmar termo de compromisso e não possuir formação técnica em
enfermagem.
D) Haver concluído o ensino médio, estar em dia com a justiça eleitoral, ser morador do munícipio e ter
cadastro no Sistema Único de Saúde, estar registrado no Conselho Regional de enfermagem, estar vinculado a
uma área administrativa, e ter a formação auxiliar de enfermagem.
19. A Lei que cria a profissão do Agente Comunitário de Saúde, e o Decreto que fixa as diretrizes para o
exercício da atividade do Agente Comunitário de Saúde, são respectivamente:
A) Lei nº 8080/1990 e Decreto nº 99438/1990.
B) Lei nº 10.507/2002 e Decreto nº 3.189/1999.
C) Lei nº 8.142/1990 e Decreto nº 9245/2017.
D) Lei nº 47/1990 e Decreto nº 1474/2018.
20. A Portaria Nacional de Atenção Básica/2017, recomenda um número máximo de pessoas para cobertura
de cada agente comunitário de saúde, que deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios
demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local. Em área de grande
dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social recomenda-se a cobertura de 100% da população
com um número máximo de pessoas por Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2017). Esse número
corresponde:
A) Mínimo de 1500 pessoas por ACS.
B) Máximo de 800 pessoas por ACS.

C) Máximo de 700 pessoas por ACS.
D) Máximo de 750 pessoas por ACS.
21. As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas
específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições do escopo de práticas, protocolos, diretrizes
clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal (BRASIL, 2017). Dentre várias outras são algumas atribuições do Agente
Comunitário de Saúde:
A) Supervisionar as ações dos técnicos e auxiliares de enfermagem, e participar das ações de promoção e
prevenção da saúde bucal, realizar procedimentos cirúrgicos.
B) Processar filmes radiológicos e estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o trabalho em
equipe, supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco.
C) Informar aos usuários sobre datas e horários de consultas e exames agendados e cadastrar as pessoas de sua
área, registrar e acompanhar ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças garantindo o sigilo ético.
D) Indicar a necessidade de hospitalização, implementar e manter atualizadas rotinas protocolos e fluxos
relacionados a sua área de competência.
22. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, podem ser consideradas, ainda, atividades do Agente
Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, desde de que assistidas por profissional de
saúde superior, membro da equipe, após treinamento específico e equipamentos adequados (BRASIL, 2017).
Essas atividades de caráter excepcional incluem:
A) Aferição da pressão arterial, teste de glicemia capilar, verificação da temperatura axilar e curativos.
B) Sondagem vesical e instalação de soro via endovenosa.
C) Aferição de pressão arterial e sondagem nasoenterica e lavagem gástrica.
D) Sondagem nasogastrica, aplicação de medicação via endovenosa e lavagem intestinal.
23. Conforme artigo 196 da Constituição Federal de 1988 a “saúde é um direito de todos e um dever do
estado, garantida mediante medidas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e outros
agravos e de acesso integral e igualitário as ações e outros serviços de saúde” (BRASIL, 1988). Essas ações
compreendem:
A) Ações beneficentes de bem-estar social.
B) Ações de promoção, proteção e recuperação de saúde.
C) Ações integradas de nutrição e esporte.
D) Nenhuma das alternativas.
24. Que requisitos são necessários para exercer a profissão de Agente Comunitário de Saúde, de acordo com o
que estabelece a Lei 10.507 de julho de 2002:
I- Residir na área da comunidade em que atuar; haver concluído com aproveitamento curso de qualificação
básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde; haver concluído o ensino fundamental.
II- Residir em outra área da comunidade onde atuar, ter a formação técnica em enfermagem e não é
obrigatório o curso de qualificação básica.
III- Ser eleitor, residente e domiciliado em outro município e haver concluído o ensino fundamental.
Assinale a correta:
A) Somente a alternativa III é a correta.
B) Somente a alternativa I é a correta.
C) As alternativas II e III são corretas.
D) A alternativa I é incorreta.
25. O exercício da profissão do Agente Comunitário de Saúde é exclusivo:
A) Do plano de saúde UNIMED.
B) De plano de saúde AGEMED.
C) Do Sistema Único de Saúde (SUS).
D) Todas as alternativas estão corretas.

