MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021
18 DE ABRIL DE 2021

CARGO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de
Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo.

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou
rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala
auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será
permitida após transcorrido 30 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 Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão
Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação
do candidato do Processo Seletivo.
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 19 de abril de
2021, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 20 e 22 de abril de 2021.

Língua Portuguesa

e)

01) Os vocábulos em destaque funcionam como
marcadores de conclusão, exceto:

Conhecimentos Gerais
06) A fronteira terrestre representa cerca de 68%
de toda a extensão dos limites territoriais
brasileiros, colocando o Brasil em contato com
dez outras nações sul-americanas. Sendo
assim, assinale a alternativa que consta
corretamente o nome de um país que faz
fronteira ao norte com o Brasil:

a) Recomendou-se o uso diário de máscaras, logo,
compre com urgência.
b) Recomendou-se o uso diário de máscaras,
todavia compre com urgência.
c) Recomendou-se o uso diário de máscaras,
portanto compre com urgência.
d) Recomendou-se o uso diário de máscaras, por
conseguinte, compre com urgência.
e) Recomendou-se o uso diário de máscaras,
assim, compre com urgência.

a)
b)
c)
d)
e)

02) Na frase: “As meninas sorriam e gritavam e
pulavam de felicidade.” a figura de linguagem
que tem por característica repetir um conectivo
denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

07) A primeira vila no Brasil foi fundada por
Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de
1532. Assinale a opção que apresenta
corretamente o nome da vila:

anacoluto
polissíndeto
zeugma
metonímia
hipérbole

a)
b)
c)
d)
e)

03) O emprego da crase está correto em todas
as sentenças a seguir, exceto em uma. Marquea:

a)
b)
c)
d)
e)

Matemática
04) Qual é a soma dos 4 primeiros termos da
(P.A.)
Progressão
Aritmética
dada
por
, ; , ;…… ?

O

valor
+ ,

da expressão
é igual a:

Mão de Ouro
O Animal
Mão Santa
Oscarzinho
Mágico

09) Religião monoteísta que acredita na
existência da alma e na vida após a morte, os
rituais são realizados por meio de cânticos,
danças, batidas de tambores, oferendas de
vegetais, minerais, objetos e, às vezes sacrifício
de alguns animais.
O texto acima apresenta características de qual
religião:

4,75
5,5
2,85
3,5
6

05)
,

São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
São Vicente
Recife

08) Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o maior nome
do basquete masculino no Brasil, ganhou um
apelido por seu talento e dedicação ao basquete
brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta
de forma correta o apelido que Oscar recebeu:

a) Estamos frente à frente com o causador da
confusão.
b) Refiro-me à aluna que sempre chega atrasada.
c) O expediente inicia às 13h.
d) Todos ficaram atentos à medida que a noite
chegava.
e) À tarde inicia meu curso de inglês.

a)
b)
c)
d)
e)

Suriname
Paraguai
Uruguai
Equador
Peru

a)
b)
c)
d)
e)

matemática

a)
b)
c)
d)
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Catolicismo
Candomblé
Evangelismo
Budismo
Hinduísmo

10) Desde a retomada das eleições diretas para
Presidente da República no Brasil, há mais de
30 anos, apenas sete mulheres se candidataram
ao posto máximo do Executivo. Assinale a
opção que apresenta de maneira correta o nome
da primeira mulher a se candidatar ao posto
máximo do Executivo:
a)
b)
c)
d)
e)

14) O câncer de mama é uma doença causada
pela multiplicação desordenada de células da
mama. Esse processo gera células anormais
que se multiplicam, formando um tumor. Há
vários tipos de câncer de mama. Por isso, a
doença pode evoluir de diferentes formas.
Alguns tipos têm desenvolvimento rápido,
enquanto outros crescem mais lentamente.
Esses comportamentos distintos se devem a
característica próprias de cada tumor. O câncer
de mama pode ser percebido em fases iniciais,
na maioria dos casos, por meio de alguns sinais
e sintomas, exceto:

Thereza Ruiz
Ana Maria Rangel
Heloísa Helena
Dilma Rousseff
Lívia Maria Ledo Pio de Abreu

a) Nódulo fixo e geralmente indolor.
b) Pele da mama esbranquiçada, retraída ou
parecida com casca de laranja.
c) Alterações no bico do peito (mamilo).
d) Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.
e) Saída espontânea de líquido anormal pelos
mamilos.

Conteúdos Específicos
11) São sintomas da COVID-19:
I.
II.
III.
IV.

Tosse, febre, coriza e dor de garganta.
Dificuldade para respirar.
Perda de olfato e alteração do paladar.
Distúrbios gastrintestinais (náuseas /
vômitos / diarreia).
V. Cansaço, diminuição do apetite e dispneia
(falta de ar).

a)
b)
c)
d)
e)

15) São benefícios da amamentação para a mãe,
exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e III estão corretas
Apenas I, II e V estão corretas
Apenas I e II estão corretas
Apenas I, II, IV e V estão corretas
Todas estão corretas

16) É o tipo menos comum e surge desde o
nascimento, sendo considerada uma doença
autoimune, já que o próprio sistema imune
ataca as células do pâncreas responsáveis por
produzir a insulina. Assim, a insulina não é
produzida, a glicose não é transportada para as
células e acaba se acumulando no sangue. De
acordo com os diferentes tipos de diabetes, o
trecho acima refere-se:

12) De acordo com o Calendário Básico de
Vacinação da criança, são vacinas que tem sua
1ª dose realizada aos 02 meses, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)
SRC (tríplice viral)
VIP (vacina inativada poliomielite)
VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)
Vacina pneumocócica 10 (valente)

a)
b)
c)
d)
e)

13) São doenças que fazem parte da Lista
Nacional de Notificação Compulsória de
doenças, agravos e eventos de saúde pública:
I.
II.
III.
IV.

Botulismo
Cólera
Dengue
Eventos adversos graves ou óbitos pós
vacinação
V. Febre Amarela
VI. Acidente por animal peçonhento
a)
b)
c)
d)
e)

Emagrece
Previne câncer de mama e ovário
Reforça o vínculo com o bebê
Aumenta a libido e a fertilidade da mulher
Ajuda o útero a voltar ao tamanho normal

Diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2
Diabetes tipo 3
Diabetes gestacional
Pré-diabetes

17) Qual é o principal sintoma da tuberculose:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III e V estão corretas
Apenas III, IV e V estão corretas
Apenas I, II, III e V estão corretas
Apenas I, II, IV e VI estão corretas
Todas estão corretas

Manchas avermelhadas pelo corpo
Tosse
Diarreia
Dor de cabeça e dor atrás dos olhos
Náuseas, vomito e tontura

18) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 24,
para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada
quando:
3

a)
b)
c)
d)
e)

Decretado estado de calamidade pública
Decretado situação de emergência
As suas disponibilidades forem insuficientes
Colapsos no Sistema Único de Saúde (SUS)
Em situações de pandemia

19) (Informática) No PowerPoint 2016 para abrir
o Dicionário de Sinônimos usamos as teclas de
atalho:
a)
b)
c)
d)
e)

Ctrl + F5
Shift + F7
Ctrl + F4
Shift + F6
Ctrl + F2

20) (Informática) Qual o nome
destacada na imagem abaixo?

a)
b)
c)
d)
e)

da

tecla

Shift
Backspace
Caps Lock
Tab
Ctrl
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