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S3

CADERNO
D E P R O VA

Agente Comunitário de Saúde

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

5 de maio

20 questões

13 às 16h30

3h30 de duração*
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 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
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E•

Para fazer a prova você usará:

ÁGU

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.

U
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Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
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Língua Nacional

5 questões

Leia o texto
Identidade
Às vezes nem eu mesmo
Sei quem sou.
Às vezes sou
“meu queridinho”,
Às vezes sou
“moleque malcriado”.
Para mim
Tem vezes que eu sou rei,
Herói voador,
Caubói lutador,
Jogador campeão.
Às vezes sou pulga,
Sou mosca também,
Que voa e se esconde
De medo e vergonha.
Às vezes eu sou Hércules,
Sansão vencedor, peito de aço,
goleador!
Mas o que importa o que pensam de mim?
Eu sou quem sou,
Eu sou eu,
Sou menino.
BANDEIRA, Pedro. Cavalgando o arco-íris. São Paulo: Moderna, 1984

1. Assinale a alternativa correta, considerando o texto.
a. SQUARE O menino é solitário.
b. SQUARE O menino se preocupa com o que pensam dele.
c. Check-square O menino, às vezes, é chamado pelos outros de
“meu queridinho” e “moleque malcriado”.
d. SQUARE Sansão e Hércules, no poema, são antônimos,
pois ambos são fortes.
e. SQUARE Quando o menino é chamado de “goleador”, ele
tem vergonha.

2. Sobre acentuação, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE “As palavras “herói” e idéia” estão corretamente
acentuadas pelo mesmo motivo.
b. SQUARE As palavras: “você”, “campeão” e “Sansão” são
oxítonas acentuadas pela mesma regra.
c. SQUARE Estão corretos os acentos gráficos em: albúm,
forúm, vírus e saúde.
d. Check-square A palavra “Hércules” é acentuada porque é proparoxítona, já que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente.
e. SQUARE As palavras “bainha, tainha e moinho” devem
receber acento agudo no “i”, já que sua pronúncia é a mais forte.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretamente escritas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

compreensão • despesa • defesa
deichar • mechendo • enchergar
dircurssão • poblema • calsada
diverção • gorgeta • prestígeo
pobresa • analizar • pesquisar

4. Assinale a alternativa que apresenta palavras
sinônimas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

bem e mal
casa e residência
gordo e magro
ordem e anarquia
alto e baixo

5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal ou verbal.
a. SQUARE Existe muitas expectativas sobre este concurso.
b. SQUARE Dois policial vieram para a comemoração.
c. SQUARE Dois meninos, ontem, na esquina, olhava a
vitrine.
d. Check-square Fizeram um bom trabalho aqueles Agentes
Comunitários.
e. SQUARE O menino que correu dos colegas parecem
cansados.
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Conhecimentos Específicos

15 questões

6. Pessoas que tenham sido expostas a relações
sexuais desprotegidas, de risco, devem ser estimuladas a fazer exames para o diagnóstico de infecção
pelo HIV.
Os exames sorológicos que fazem parte da investigação inicial na atenção básica é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

PCR.
Western blood.
Anti HIV-1 e anti-HIV-2.
Imunofluorescência indireta.
Dosagem de carga viral.

9. Nas doenças infectocontagiosas, uma janela imunológica é definida como:
a. SQUARE Quando a pessoa tem uma doença ou infecção,
mas não exibe sintomas.
b. SQUARE Quando a pessoa se torna reagente para uma
determinada doença, a saída do status de
negativo para o status de positivo.
c. SQUARE Pessoas de baixa imunidade que ficam predispostas a doenças ou complicações genéticas
no seu sistema imune.
d. Check-square O tempo compreendido entre a aquisição da
infecção e a sua detecção por testes sorológicos, que varia de semanas a meses.
e. SQUARE Quando uma pessoa, doente ou não, transporta no seu corpo microrganismos causadores
de doença e, assim, atua como propagador
dessa doença.

7. Algumas doenças infectocontagiosas podem ter
um mesmo vetor em comum.
Por exemplo, Aedes aegypti é o vetor comum a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Cólera, febre maculosa e antavirose.
Dengue, Febre Zica e Chikungunya.
Tuberculose, sífilis e hepatites virais.
HIV/AIDS, febre amarela e tuberculose.
Leptospirose, Leishmaniose visceral e
hanseníase.

10. Analise as afirmativas abaixo, em relação à vacinação contra febre amarela, conforme o calendário de
vacinação da rede pública de Santa Catarina, atualizado em 12 de dezembro de 2018.
1. Considera-se esquema completo indivíduos
vacinados com 01 dose em qualquer faixa
etária.
2. Os indivíduos com 60 anos ou mais que nunca
foram vacinados devem ser avaliados previamente quanto à imunidade.
3. Indicada também para viajantes de áreas com
recomendação de vacinas pelo menos 10 dias
antes da data da viagem.
4. Contraindicada para crianças menores de
9 meses de idade.

8. Ainda sobre as doenças transmitidas pelo vetor
Aedes aegypti, a forma mais eficaz de prevenção dessas doenças é:
a.
b.
c.
d.

Vacinação nas áreas epidêmicas da doença.
Isolamento de casos suspeitos e confirmados.
Busca ativa de contatos em populações de risco.
Tratamento de água e controle de esgoto e de
águas pluviais.
e. Check-square Controlar a ocorrência da doença através do
controle entomológico e combate ao mosquito
transmissor.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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11. No calendário de vacinação da rede pública de
Santa Catarina, as vacinas contra Hepatite B inicial e
BCG dose única devem ser administradas:
a. Check-square Ambas ao nascimento.
b. SQUARE Ao nascimento e aos 3 e 6 meses de vida
respectivamente.
c. SQUARE Aos 3, 6 e 9 meses de vida, respectivamente.
d. SQUARE Ambas com 1 ano.
e. SQUARE Ambas com 2 anos.

12. Em um concurso ou processo seletivo para seleção de Agentes Comunitários de Saúde, uma das
atribuições específicas desse profissional, que é explicitada na sua seleção, é:
a. SQUARE Morar e ser eleito pela comunidade em que residir para integrar a equipe de saúde da família.
b. Check-square Residir na comunidade e integrar a equipe de
saúde da família que atende a esta comunidade.
c. SQUARE Ter sido capacitado previamente pela Secretaria Municipal de Saúde em cargo de confiança
ou como funcionário estatutário.
d. SQUARE Já ser funcionário estatutário da administração
municipal e ter realocação interna por morar na
comunidade .
e. SQUARE Ser selecionado entre os técnicos de enfermagem da Unidade Local de Saúde naquela comunidade em que reside.

13. Na Prevenção de Doenças e Promoção à Saúde, o
conhecimento das características epidemiológicas de
uma doença permite estabelecer os diversos níveis de
prevenção.
Por exemplo, uma doença que ocorre em uma população em um espaço geográfico determinado, em um
longo período, e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e
sazonais, caracteriza um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

14. A síndrome causada por vários agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitas), cuja manifestação
predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência, é
característica de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Cólera.
Tétano.
Diarreia.
Febre tifoide.
Resfriado comum.

15. A sinonímia “Crupe” é comumente utilizada para
designar:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Tétano.
Tuberculose.
Hanseníase.
Difteria.
Raiva.

16. A cólera é uma infecção intestinal aguda, causada
pela enterotoxina do Vibrio cholerae, podendo se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa,
com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.
O seu modo de transmissão é por meio de:
a. SQUARE Inalação de partículas aerolizadas no espirro e
na tosse de pacientes infectados.
b. Check-square Ingestão de água ou alimentos contaminados
por fezes ou vômitos de doente ou portador.
c. SQUARE Da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti,
no ciclo homem - Aedes aegypti - homem.
d. SQUARE Pelo contato humano com águas infectadas
pelas cercárias.
e. SQUARE Pela passagem do agente nas excretas de triatomíneos pela pele lesada ou mucosas durante
ou logo após o repasto sanguíneo.

Caso.
Surto.
Pandemia.
Epidemia.
Endemia.
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17. Os Triatomíneos hematófagos, conhecidos como
“barbeiros” ou “chupões”, que podem viver no intradomicílio, peridomicílio ou no meio silvestre, são os vetores envolvidos na transmissão da:

20. A forma extrapulmonar da tuberculose é mais
comum nos hospedeiros com pouca imunidade, surgindo com maior frequência em crianças e indivíduos
com infecção por:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Dengue.
Esquistossomose.
Doença de Chagas.
Hanseníase.
Malária.

18. Quando os ovos do S. mansoni são eliminados
pelas fezes do hospedeiro infectado (homem) e na
água, eclodem, liberando uma larva ciliada denominada miracídio, que infecta o caramujo, e após quatro
a seis semanas, abandona o caramujo, na forma de
cercária, ficando livre nas águas naturais para novo
contato humano com águas infectadas.
O texto acima descreve a maneira pela qual o indivíduo adquire a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Raiva.
Cólera.
Tétano.
Febre tifoide.
Esquistossomose.

19. A forma mais comum de transmissão da hepatite por via fecal-oral, de veiculação hídrica, pessoa
a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), com
alimentos contaminados e objetos inanimados é principalmente observada na hepatite:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Fulminante.
Crônica.
Tipo A.
Tipo B.
Tipo C.
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Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

HIV.
Sífilis.
Gonorreia.
Hepatite C.
Diabetes mellitus.

G R A D E D E R E S P O S TA S
11

2

12

3

13

4

14

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

15

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20
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