MUNICÍPIO DE ROMELANDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 01/2020
14 de Junho de 2020

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos 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 Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de 01h30min ( uma hora e trinta minutos), 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 assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)“Foi ao mercado, comprou o molho, mas não conseguiu acertar a receita.” A última
oração é classificada como coordenada sintética:
a) reflexiva
b) alternativa
c) adversativa
d) conclusiva
e) explicativa
02) Dadas as frases:
1-Encontramos aquele velho conhecido.
2- Contamos tudo àquela velha conhecida.
3-Não vou a festas.
De acordo com as regras do emprego ou não da crase, das sentenças acima:
a) estão todas corretas.
b) estão todas incorretas.
c) somente 1 está correta.
d) somente 2 está correta.
e) somente 3 está correta.
03)Observe o exemplo dado abaixo:
“água da chuva = água pluvial”
Qual das alternativas abaixo apresenta um adjetivo que não corresponde à locução
adjetiva apontada:
a) de cobra = viperino
b) de cinza = cinéreo
c) de águia = aquilino
d) de abelha = apícola
e) de ouro = ígneo
04) Veja as expressões:
“O sol tá queimando mais atualmente”
“Dizem que é o tal buraco da camada de ozônio”
Com base na tirinha acima assinale a alternativa correta:
a) A tirinha, através da linguagem verbal e não verbal, faz uma reflexão sobre os
problemas causados pelo desmatamento.
b) A tira, através da linguagem não verbal, constrói enredo de forma hostil.
c) A expressividade da tira é realçada no segundo quadrinho onde o desmatamento é
apontado como principal causa para o aumento do buraco da camada de ozônio.
d) Através do emprego da aliteração é que se dá a comicidade da tirinha, ao mesmo
tempo em que leva o leitor a refletir sobre um problema social.
e) A expressão errônea empregada no segundo quadrinho é que reitera a questão do
desmatamento que transformou os ambientes no mundo.

05)Uma das alternativas abaixo utiliza uma palavra homônima e/ou parônima
indevidamente.
Identifique-a:
a) A baleia imergiu nas profundezas do oceano.
b) Ela cumprimentou o diretor.
c) O conserto da bicicleta custou caro.
d) Após cassar a presa preparou um belo assado.
e) A bandeira foi arriada.

Matemática
06) A média final de um aluno é composta por três notas e é definida da seguinte forma:
duas notas de peso 3 e uma nota de peso 4. Se um aluno recebeu a primeira prova com
nota 3,7 e a segunda prova com nota 7,9 qual a nota mínima para a terceira prova de
modo que sua média final seja igual a 7.0.
(a) 8,8
(b) 9,4
(c) 7,6
(d) 9,6
(e) 8,3
2) Na aplicação de R$ 25.000,00 Gustavo optou por um fundo de investimento que
rende 2% ao mês na modalidade de juro composto. Qual é o montante a ser resgatado
no final de 4 meses de aplicação?
(a) R$ 27.000,00
(b) R$ 27.060,80
(c) R$ 26.900,20
(d) R$ 28.800,00
(e) R$ 26.960,60
3) Um aluno de matemática faz uma experiência de lançar um dado aleatoriamente por
duas vezes. Sabendo que o dado não é viciado, qual a probabilidade de a soma dos
lançamentos ser igual a 7?
(a) ¼
(b) 3/25
(c) 1/5
(d) 1/9
(e) 6/2
4) Uma casa foi construída e ocupou um terço da área do terreno, a casa apresenta as
seguintes dimensões 12 metros de largura e 10,5 metros de comprimento. Nessas
condições o terreno apresenta que área?
(a) 412m².
(b) 248m².
(c) 120m².
(d) 378m².
(e) 512m².
5) O pai do Gustavo tem um campo de futebol que apresenta as seguintes dimensões
110m de comprimento e 90 metros de largura. Ele pretende construir um minicampo
para seu filho, onde o comprimento do mini campo é igual a 13,75m. qual a medida da
largura do minicampo sabendo que terá que obedecer
a proporcionalidade entre as medidas.
(a) 9,75m.
(b) 10,75m. (c) 11,00m. (d) 11,25m. (e) 8,85m

Conhecimentos Específicos
Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a Lei Orgânica da Saúde.
11- Assinale o número e ano da Lei que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
a) Nº 8.080 de 1990.
b) Nº 7.080 de 1890.
c) Nº 8.090 de 1980.
d) Nº 9.080 de 1970.
e) Nº 8.060 de 1996.
12. De acordo com a Lei, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso.
( ) Conforme art. 1º. Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviço de
saúde, executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
( ) De acordo com o art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
( ) De acordo com o §2º do art. 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
família, das empresas.
Assinale a alternativa correta.
a) V, V, V.

b) V, F, V.

c) F, V, V.

d) F, F, V.

e) V, V, F.

13. No art. 5º consta os objetivos do Sistema Único de Saúde.
I. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II. a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e
social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item III está correto.
d) Somente os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
Responda as questões 14 e 15 de acordo com a Portaria Nº 648/GM.
14. A Portaria Nº 648/GM é do mês e ano respectivamente:

a) 28 de março de 2003.
d) 28 de março de 2006.

b) 28 de abril de 2004.
e) 28 de maio de 2010.

c) 28 de março de 2005.

15. O que aprova a Portaria?
a) A Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e
normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família e o
Programa Agentes Comunitários de Saúde.
b) Os recursos referidos no inciso V deste artigo não destinar-se-ão a investimentos na
rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de
saúde.
c) Fundo de Saúde;
d) Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438,
de 7 de setembro de 1980;
e) Plano de saúde coletivo;
16. Assinale o significado das siglas respectivamente: SUS, ESF, PACS.
a) Sistema Unificado de Saúde, Estratégia Saúde da Família, Programa
Comunitários de Saúde.
b) Sistema Único de Saúde, Estratégia Saúde da Família, Programa
Comunitário de Saúde.
c) Sistema Único de Saúde, Estratégia Saudável da Família, Programa
Comunitários de Saúde.
d) Sistema Único de Saúde, Estratégia Saúde da Família, Pacto das
Comunitários de Saúde.
e) Nenhuma das alternativas.

Agentes
Agentes
Agentes
Agentes

Responda as questões 7 e 8 de acordo com a Lei nº 8.142/1990.
17. A lei acima citada dispões sobre:
a) A Conferência de Saúde, a qual reunir-se-á a cada seis anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde.
b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária
em relação ao conjunto dos demais segmentos.
c) A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
d) As Conferências de Saúde não sua organização e normas de funcionamento definidas
em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo.
e) As Conferências não serão paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
18. De acordo com o Art. 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
alocados como:
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional;
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente os itens I, II e IV estão corretos.
b) Somente os itens I, II e III estão corretos.
c) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
d) Somente os itens III e IV estão corretos.
e) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
19. “Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de
pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14
de fevereiro de 2006.”
O texto acima é da Lei:
a) Lei Nº 11.550.
b) Lei Nº 11.350.
c) Lei Nº 12.350.
d) Lei Nº 15.550
e) Lei Nº 13.350.
20. Leia atentamente o texto de seu respectivo artigo da Lei Nº 11.350, de 5 de outubro
de 2006.
I. No Art. 1º As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às
Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.
II. No Art. 2º O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente
de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos
entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade
da administração direta, autárquica ou fundacional.
III. No § 1º do art. 2º É essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de
Saúde na Estratégia Saúde da Família e de Agentes de Combate às Endemias na
estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. (Redação dada pela Lei nº 13.708,
de 2018).
IV. No § 2º do art. 2º. Incumbe aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de
Combate às Endemias desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas nesta
Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018).
Assinale a alternativa correta.
a) Somente os itens I e II estão corretos.
b) Somente os itens II e III estão corretos.
c) Somente os itens III e IV estão corretos.
d) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
e) Somente os itens I, II e IV estão corretos.

