ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
CONCURSUL ASSESSORIA EM CONSULTORIA LTDA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011.

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Nº de Inscrição Nome do Candidato
SETEMBRO DE 2011.
INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME
COMPLETO
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.
I

-

Para fazer a prova você usará:

a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II
Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20
minutos iniciais da prova.
III
O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco
alternativas (“a” a “e”), sendo:
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos
IV
As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.
V
O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.
VI
Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.
VII
Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude,
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
QUESTÕES DE PORTUGUÊS
1. Em qual das alternativas as vírgulas estão sendo usadas corretamente:
a)
b)
c)
d)
e)

O avião naquela mesma tarde, rumou para a Itália
A felicidade, dizia um amigo meu, é uma conquista de cada um.
Você, gosta de cinema,eu, de teatro.
Ele, comprou uma moto, ela, uma bicicleta.
Todas as alternativas estão corretas.

2- Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Quem nasce em Cuiabá é cuiabense.
Ele é carinhoso.
Maria está calma.
As alternativas b e c estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

3. É correta a construção:
a)
b)
c)
d)
e)

Tu vieste de Santos ontem.
Nós vimos de Santos ontem.
Nós viemos de Santos ontem.
Vós vieste de Santos ontem.
Tu veio de Santos ontem.

4. Assinale a frase em que há substantivo próprio:
a)
b)
c)
d)
e)

Teresa trabalha na novela.
Li a notícia na Folha da Tarde.
Nasci em Petrópolis.
O Brasil exporta café.
Todas as alternativas estão corretas.

5. Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Carro – pássaro –quero
Pneu – guerra – chuva
Claro – palha – piscina
Lenha –técnico – obter
Psicologia – cresça - linho
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Estado de Santa Catarina faz divisa territorial com o (s) seguinte (s) País (s):
a)
b)
c)
d)
e)

Uruguai e Paraguai.
Paraguai e Argentina.
Uruguai.
Argentina.
Paraguai.

07. Segundo a Constituição Federal, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si:
a) o Hierárquico, o Televisivo e o Religioso.
b) o Religioso, o Legislativo e o Monárquico.
c) o Religioso, o Monárquico e o Parlamentar.
d) o Monárquico, o Parlamentar e o Democrático.
e) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
08. O Brasão do Município de Orleans traz respectivamente os seguintes dizeres:
a)
b)
c)
d)
e)

Força, União e Trabalho.
Trabalho, Força e Liberdade.
Liberdade, Trabalho e Conquista.
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
União, Trabalho e Liberdade.

09. Atualmente o número de Vereadores do Poder Legislativo do Município de Orleans é de:
a)
b)
c)
d)
e)

09 (nove).
11 (onze).
12 (doze).
13 (treze).
15 (quinze).

10. Neste ano o Município de Orleans comemorou quantos anos de emancipação político-administrativa?
a)
b)
c)
d)
e)

126 anos.
98 anos.
127 anos.
107 anos.
115 anos.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, restabelece alguns tópicos importantes para a Saúde Pública,
dentre eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Participação da comunidade na gestão do SUS.
Criação de Conselhos Comunitários de Saúde.
Criação de Conferencia de saúde.
Transferência de recursos arrecadados pela UNIÃO para os Estados, DF e os Municípios.
Todas as alternativas estão corretas.

4

12. Recém-nascidos, bebes e crianças estão suscetíveis a contrair infecções virais. A alternativa correta que
indica a (s) mais popular (s) é:
a)
b)
c)
d)
e)

Caxumba.
Rubéola.
Sarampo.
Varicela.
Todas as alternativas estão corretas.

13. A violência familiar é um ciclo que se reproduz e tende a perpetuar se não existir uma interferência capaz
de interrompê-lo. Ao se deparar com um caso de maus tratos à mulher na sua microárea, o Agente
Comunitário de Saúde pode reagir das seguintes maneiras:
I) Finge que não vê.
II) Se importa, mas ao repensar nos riscos para a mulher e para si mesma, mant^m segredo.
III) Apesar de saber de alguns riscos, expõe o caso para o Enfermeiro de Saúde da Família, para que alguma
providencia seja tomada.
A (s) resposta (s) correta (s) corresponde a alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

N.d.a.
Somente I e II.
Somente II e III.
Apenas III.
Todas as alternativas estão corretas.

14. Assinale a alternativa que completa a lacuna:
_______________é a instância deliberativa que atua na formulação de estratégias e no controle da execução
da Política Municipal de Saúde.
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema Único de Saúde (SUS).
Equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Conselho Municipal de Saúde.
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

15. A organização da atenção básica, com base na primeira Lei Orgânica de Saúde – Lei 8.080/90, tem como
fundamento os princípios do SUS, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Saúde como direito de todos.
Integralidade na assistência
Universalidade.
Igualdade no atendimento.
Atendimento exclusivo na Esfera Privada.

16. O calendário de vacinação é definido pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde
(PNI/MS). De acordo com o programa, quais vacinas o Recém-nascido recebe ao nascer?
a)
b)
c)
d)
e)

Tetravalente (DTP + HIB) e Pólio.
BCG e Hepatite B.
Tetravalente (DTP + HIB) e Febre amarela.
Meningocócica e Tétano.
BCG e Pólio.
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17. Com o Programa Saúde Não Tem Preço, do Governo Federal, as pessoas que sofrem de hipertensão ou
diabetes passam a ter através do Programa Farmácia Popular nas redes privadas de farmácias:
a)
b)
c)
d)
e)

Acesso gratuito a medicamentos com hipertensão ou diabetes.
Grandes descontos e promoções para medicamentos de hipertensão ou diabetes.
Acesso gratuito a todos os tipos de medicação nas farmácias.
Todas as alternativas estão corretas.
Nenhuma alternativa está correta.

18. Após ocorrerem várias enchentes no Estado de Santa Catarina, a vigilância sanitária publicou um
comunicado em seu site, direcionado a moradores e profissionais, alguns cuidados de Saúde. Todas as
alternativas estão corretas, exceto:
a) Alimentos que ficaram submersos na água ou umedecidos, pode ser consumido, mesmo que estejam em
embalagens plásticas ou enlatados.
b) Não ingerir água contaminada, sob risco de contaminação com hepatite A ou diarréia.
c) Evitar contato com a lama no momento da limpeza, utilizando equipamentos de proteção como botas e
luvas de borracha.
d) Limpar reservatórios de água mesmo quando não atingidos pela enchente.
e) Não andar descalço até limpeza total da região.
19. A Coleta de Lixo é fundamental para manter a qualidade de vida dos moradores. De acordo com essa
afirmação, é incorreto afirmar, exceto:
a) O lixo doméstico não deve ser separado, devendo ser armazenado com pilhas e baterias.
b) Catadores de lixo e moradores próximos dos lixões podem recolher materiais de seu interesse, sem
proteção, como luvas.
c) É fundamental a orientação de moradores, quanto a separação do lixo e sua reciclagem.
d) Catadores de lixo podem manusear agulhas e materiais cortantes quando assim encontrarem nos lixões,
livres de risco de contaminação.
e) É necessário que o Caminhão que recolhe o lixo passe a cada 20 ou 30 dias nos bairros para o
recolhimento dos resíduos produzidos pelas famílias e estabelecimentos locais.
20. De acordo com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Família (PACS/SF) e suas atribuições,
responda as seguintes questões colocando V para questões VERDADEIRAS e F para questões FALSAS:
( ) O Agente Comunitário de Saúde deve trabalhar com famílias geograficamente definidas.
( ) Um Agente Comunitário de Saúde é responsável pelo acompanhamento de 150 famílias ou 750 pessoas.
( ) É permitido ao Agente Comunitário de Saúde desenvolver atividades típicas do serviço interno das
Unidades Básicas de Saúde de sua referencia.
( ) Ser capacitado de forma contínua nos seu local de trabalho sob responsabilidade de seu supervisor.
( ) Para ocupar uma vaga de Agente Comunitário de Saúde o concorrente do concurso ou processo seletivo
pode residir em qualquer bairro da cidade ou até em municípios vizinhos.
A sequência correta corresponde à questão:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V, V, V.
V, F, V, F, V.
F, F, F, F, V.
V, V, F, V, F.
V, V, V, F, V.
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21. Assinale a alternativa que completa a lacuna:
A ____________ é uma doença infecto contagiosa, de evolução lenta que se manifesta principalmente
através de lesões na pele e nervos periféricos, principalmente olhos, mãos e pés.
a)
b)
c)
d)
e)

tuberculose.
leptospirose.
hanseníase.
sarampo.
catapora.

22. De acordo com os direitos sexuais, reprodutivos e de planejamento familiar dos cidadãos, é incorreto
afirmar:
a) É direito das pessoas discutirem se querem ou não ter filhos, o numero de filhos e fase da vida em que
querem conceber.
b) É direito a todos a orientação de métodos e técnicas para ter ou não filhos.
c) Planejamento familiar é o conjunto de ações em que são oferecidos todos os recursos para auxiliar a ter
filhos ou evitar uma gravidez indesejada.
d) É expressamente proibido aos adolescentes e jovens ter acesso a informações e educação sexual e
reprodutiva e acesso a métodos de proteção de gravidez e DST/HIV/AIDS.
e) É responsabilidade do homem junto com sua parceira a criação e educação dos filhos.
23. A amamentação é a forma natural de alimentar o recém-nascido e requer atenção dos profissionais de
saúde. Portanto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O leite materno é fraco e não contem os nutrientes que o bebe precisa.
Deve ser alimento exclusivo até os 6 meses de idade, devido a quantidade de nutrientes que possui.
Deve ser introduzido outros tipos de alimento mais sólidos junto com a amamentação antes dos 6 meses.
A água é indispensável para o bebe até 6 meses de idade, além de chás e calmantes para cólicas.
A amamentação deve ocorrer em locais agitados com grande circulação de pessoas e musica alta.

24. O tétano é uma doença causada por infecção aguda geralmente sistêmica, causado pelo Clostridium
tetani e pode ser evitada por:
I) Vacinação no esquema básico.
II) Vacinação após 5 anos da ultima vacina em pessoas com feridas potencialmente contaminadas.
III) Evitar ir ao Posto de Saúde para receber vacina e curativo a fim de não se contaminar com a bactéria.
IV) Utilizar pregos e metais contaminados e enferrujados para serviços em geral.
Qual a(s) alternativa(s) correta (s)?
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas.
Questão I.
Questão II e III.
Questão II, III e IV.
Questão I e II.

25. A tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, é uma doença infecciosa que apresenta os
seguintes sintomas, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Tosse crônica.
Anorexia.
Perda de peso.
Febre.
Bulimia.
7

