GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS - 2018

CANDIDATO: __________________________________________Nº _____
 INSTRUÇÕES:
- Verifique se este caderno:
a) Corresponde a sua opção de cargo.
b) O caderno constará de 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco)
alternativas cada, onde apenas uma é a correta, abrangendo 15 (quinze) questões de Conhecimentos
Específicos, sendo 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa e 05 (cinco) questões de Informática.
- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos dados
identificadores de seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 2,4 ponto.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.
 O QUE FAZER?
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS.
 ATENÇÃO!
- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com caneta
esferográfica exclusivamente de tinta preta. A Folha de Respostas ou qualquer questão respondida a
lápis será anulada.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação da
questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais,
impressos ou quaisquer anotações, assim como nenhuma comunicação entre os candidatos.
- A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas e inclusive
preencher a Folha de Respostas.
- O candidato só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora de seu início.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS - 2018
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÕES DE 01 A 15

QUESTÃO 01
São sinais e sintomas de atenção para o câncer de mamas, exceto:
(A) Secreção mamilar sanguinolenta.
(B) Alterações na cor da pele.
(C) Deformidades no formato da mama.
(D) Nódulo palpável (caroço).
(E) Intumescimento das mamas no período pré-menstrual.
QUESTÃO 02
Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta:
(A) Presença de manchas adormecidas na pele, dores, cãibras, formigamento e dormência nos braços,
mãos e pés.
(B) Caroços e inchaços no rosto, orelhas, cotovelos e mãos.
(C) Entupimento constante de nariz com um pouco de sangue e feridas.
(D) Com um ano de tratamento a pessoa deixa de transmitir a hanseníase.
(E) Pode haver o aparecimento de ferimentos e bolhas sem que o paciente perceba.
QUESTÃO 03
Entre as funções do Agente Comunitário de Saúde está o acolhimento. A definição de
acolhimento é:
(A) Modo de agir que dá atenção a todos que procuram os serviços, não somente ouvindo suas
necessidades, mas percebendo aquilo que muitas vezes não é dito.
(B) Ficar ao lado da pessoa quando ela está com a saúde fragilizada.
(C) Ajudar a pessoa doente a tomar os remédios necessários.
(D) Visitar a pessoa doente em casa, ajudando no que for preciso para sua reabilitação.
(E) Cadastrar o usuário nos sistemas de informação.
QUESTÃO 04
Uma das funções do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é analisar o estado de saúde das
pessoas, identificando situações de risco e dando os devidos encaminhamentos. Analise as situações
abaixo:
I. Bebês que nascem com menos de 2,5Kg e gestantes que fumam.
II. Gestantes que fizeram o pré-natal e crianças com mais de 2,5Kg.
III. Acamados e pessoas em situação de violência.
IV. Pessoas que precisam de cuidado integral, mas não possuem alguém da família que exerça essa
função.
São situações de risco de saúde as situações:
(A) I e II.
(B) I e III
(C) III e IV.
(D) I, II e III.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 05
Atualmente a Dengue é uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a população de
todos os Estados, independentemente de classe social. Sobre a doença, é INCORRETO afirmar que:
(A) Não existe vacina preventiva a doença;
(B) É causada por um vírus e transmitida ao homem pelo mosquito Aedes Aegypti;
(C) Pode ser transmitida direto de uma pessoa doente para outra sadia, seja por contato direto,
alimentos, água ou quaisquer objetos.
(D) Evitar água parada é uma das melhores maneiras de combater a proliferação do mosquito.
(E) No verão ocorre um aumento do número de casos da doença.
QUESTÃO 06
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), por exemplo diabete mellitus, é uma doença
que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina (hormônio responsável pela
redução da taxa de glicose no sangue), e com isso a pessoa adoece. Assinale o fator de risco da doença.
(A) Adoção de hábitos alimentares saudáveis;
(B) Redução de bebidas alcoólicas;
(C) Não praticar atividade física (sedentarismo);
(D) Eliminação do Tabagismo;
(E) Verificar a Pressão Arterial regularmente.
QUESTÃO 07
Para evitar a contaminação por Tuberculose em crianças, o calendário vacinal recomenda a
vacinação de todas as crianças ao nascer com a vacina:
(A) Tetraviral
(B) Pentavalente
(C) Pneumocócica conjugada
(D) BCG
(E) Nenhuma das alternativas
QUESTÃO 08
A Caderneta da Criança, implantada pelo Ministério da Saúde a partir de 2005, atualmente
existe para acompanhar e avaliar o crescimento, desenvolvimento e a saúde da criança até os:
(A) 02 anos de idade
(B) 06 anos de idade
(C) 08 anos de idade
(D) 09 anos de idade
(E) 10 anos de idade
QUESTÃO 09
O Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao suspeitar que uma pessoa está com hanseníase,
deve:
(A) Indicar o uso de medicamentos caseiros
(B) Orientar a pessoa a buscar atendimento na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS)
(C) Isolar-se do contato de outras pessoas
(D) Todos os itens estão incorretos
(E) Os itens A e B estão corretos
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QUESTÃO 10
Regulamentado pela Lei n.º 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores
sistemas de saúde do mundo, garante acesso gratuito para toda a população do país. É regido pelos
seguintes princípios doutrinários:
(A) Universalidade; Integralidade; Equidade.
(B) Participação da comunidade; Centralização; Direito a formação acadêmica.
(C) Centralização; Utilização da epidemiologia; Regionalização.
(D) Integralidade; Equidade; Centralização.
(E) Processos, Avaliação; Controle.
QUESTÃO 11
É atribuição do ACS:
(A) Trabalhar com adscrição de famílias, independente da base geográfica definida.
(B) Cadastrar, apenas, mulheres e crianças de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
(C) Desenvolver ações, que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à
Unidade Básica de Saúde.
(D) Orientar, caso as famílias questionem, quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
(E) Cadastras usuários de outra Equipe de Saúde da Família.
QUESTÃO 12
Ao visitar uma família, o Sr. Israel, Agente Comunitário de Saúde (ACS), encontra uma criança,
de dois anos, e outra, de cinco anos, que, ainda, não tomaram nenhuma vacina, porque seus pais têm
medo da reação. Diante desta situação, a conduta correta, a ser tomada pelo ACS, é:
(A) Ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência.
(B) Orientar os pais das crianças sobre a prevenção de doenças e a importância da vacinação.
(C) Pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde.
(D) Procurar uma pessoa mais velha na comunidade e responsabilizá-la.
(E) Nenhuma das alternativas.
QUESTÃO 13
O puerpério, também, conhecido como resguardo, é o período do nascimento do bebê até:
(A) 07 dias após o parto.
(B) 15 dias após o parto.
(C) 30 dias após o parto.
(D) 45 dias após o parto.
(E) 60 dias após o parto.
QUESTÃO 14
O ACS, assim como toda a equipe, tem um papel fundamental na saúde mental das pessoas da
própria comunidade. Existem várias doenças mentais, como ansiedade e depressão, para as quais o ACS
deve se atentar, que podem ser geradas por:
(A) distúrbios endócrinos.
(B) hipertensão e diabetes.
(C) doenças reumatológicas.
(D) hanseníase e tuberculose.
(E) uso de álcool e outras drogas.
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QUESTÃO 15
O Programa Bolsa Família é um programa:
(A) de alfabetização de adultos e idosos.
(B) destinado exclusivamente a manter crianças e adolescentes na escola.
(C) de transferência de renda, destinado às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.
(D) de ajuda do governo federal, que fornece cesta básica às famílias em situação de extrema pobreza.
(E) de pagamento de benefício de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência física ou
mental.
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 16
Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta:
(A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.
(B) Faz muitos anos que a equipe da ESF não vem aqui.
(C) Bateu três horas quando o médico chegou.
(D) Fui eu que abriu a porta para o agente comunitário.
(E) Choveu pedaços de granizo na serra de Petrópolis.
QUESTÃO 17
Marque a opção em que não ocorre erro de ortografia.
(A) Quando sai, deixei a porta meia aberta.
(B) Elaine ficou meia nervosa quando recebeu a notícia.
(C) O doutor pediu para mim fazer os exames o mais depressa possível.
(D) Há menas mulheres do que homens nesta equipe.
(E) Vou almoçar ao meio dia e meia.
QUESTÃO 18
Assinale a frase em que o verbo NÃO obedece às normas da boa concordância:
(A) Fomos nós quem primeiramente atendemos ao usuário.
(B) Fomos nós quem primeiramente atendeu ao usuário.
(C) Fomos nós os que primeiramente atendemos ao usuário.
(D) Fomos nós que primeiramente atendemos ao usuário.
(E) Fomos nós que primeiramente atenderam ao usuário.
QUESTÃO 19
Dentre as frases abaixo, quais estão corretas:
I – Não me leve a mal, mais eu acho que você está errado.
II – João acordou com mau humor hoje.
III – A criança não chorou ao tomar a vacina por que a enfermeira fez brincadeiras para distraí-la.
IV – Porque o médico não consultou aquela paciente?
V – O usuário quis saber o porquê daquela medicação.
(A) Apenas II está correta
(B) I e II estão corretas
(C) II e V estão corretas
(D) I e IV estão corretas
(E) III e IV estão corretas
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QUESTÃO 20
O traço de humor do texto pode ser identificado no fato de:

(A) o homem ver um rato roubando um biscoito.
(B) o rato conseguir fugir do homem e do gato.
(C) o gato pegar o biscoito e não o rato.
(D) o gato correr atrás do rato.
(E) nenhuma das alternativas.
INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 21 A 25
QUESTÃO 21
No Microsoft Word 2003, o assistente para impressão de documentos pode ser acionado (via
barra de menus) com os seguintes procedimentos:
(A) Clicar Menu, Ferramentas, Imprimir
(B) Clicar Menu, Editar, Imprimir
(C) Clicar Menu, Documentos, Imprimir
(D) Clicar Menu, Tabela, Imprimir
(E) Clicar Menu, Arquivo, Imprimir
QUESTÃO 22
Qual opção do Painel de Controle do Windows deve ser utilizada para realizar a desinstalação
de um programa?
(A) Programas.
(B) Internet
(C) Ferramentas administrativas.
(D) Solução de problemas.
(E) Facilidade de acesso.
QUESTÃO 23
Considere as diferenças entre software, hardware e sistemas operacionais. Pode-se dizer que é
um sistema operacional:
(A) Windows - conjunto de programas.
(B) Documento de texto do Word.
(C) Planilhas do Excel.
(D) O Monitor que mostra as informações na tela.
(E) Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox.
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QUESTÃO 24
Utilizando Windows, uma pessoa cria um arquivo no editor de textos e o salva em uma pasta.
Em seguida, a mesma pessoa posiciona o mouse sobre este arquivo, clica com o botão direito e
seleciona a opção “Propriedades”. Na janela aberta, a pessoa marca o atributo “Somente leitura”. A
escolha dessa opção impede que o arquivo seja
(A) deletado.
(B) anexado a um e-mail.
(C) modificado.
(D) lido pelo editor de textos.
(E) seja impresso.
QUESTÃO 25
O programa que auxilia na proteção das informações contidas em computador é:
(A) Limpeza de Disco
(B) Desfragmentador de disco
(C) Windows Apdate
(D) Firewall
(E) DropBox
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GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
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CANDIDATO: _______________________________________________________________________________
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