
MUNICÍPIO DE MODELO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 

09 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

CARGO: 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA 

 
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 10 de dezembro 
de 2018, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 e 12 de dezembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Uma das alternativas abaixo apresenta uma 
palavra que com frequência é usada 
incorretamente em nosso dia a dia. Marque-a:  
 
a) Como é prazeroso sentar no jardim.  
b) Ser sua filha é um privilégio. 
c) O jantar beneficente foi cancelado. 
d) Fiz minha sombrancelha no salão novo. 
e) A salsicha vendida no mercado estava 

estragada. 
 
02) Dadas as sentenças: 
 
1. Eu não ingiro refrigerantes. 
2. Eu caibo naquela caixa de papelão. 
3. Atenção, senão eu ainda me firo com essa 

faca. 
 
Os verbos das frases acima, empregados no 
presente do indicativo, estão corretos: 
 
a) Somente em 1 e 3. 
b) Somente em 2. 
c) Em todas as alternativas. 
d) Somente em 1 e 2. 
e) Somente em 2 e 3. 
 
03) Marque a alternativa que apresenta erro de 
grafia quanto ao emprego do G e/ou do J: 
 
a) indijestão e algemado 
b) ajeitar e sargento 
c) gorjeta e angico 
d) projeção e contágio 
e) lisonjeado e contagiante 
 
04) Identifique nas frases a seguir a 
classificação dos termos em destaque: 
 
1. No nosso passeio deu tudo errado. 
2. Jardel pegou o trem errado. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem, temos: 
 
a) advérbio e substantivo 
b) adjetivo e advérbio 
c) substantivo e adjetivo 
d) substantivo e advérbio 
e) advérbio e adjetivo 
 
05) Identifique a oração na qual a conjunção 
coordenativa usada exprime ideia de 
adversidade: 
 
a) Mara tentou chegar na hora combinada, porém 

não conseguiu. 
b) Ou você volta para casa, ou eu vou te buscar. 
c) Fábio estudou para o concurso, portanto não 

teve problemas na prova. 
d) Não hesite, que o tempo voa. 

e) A sua filha é esperta e participativa. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em ___________ um grupo de pessoas 
lideradas pelo colonizador João Muxfeld, 
chegou ao local onde foi dado início à 
colonização do que seria o Município de Modelo 
(SC). 
 
a) 1949 
b) 1852 
c) 1974 
d) 1981 
e) 1967 
 
07) Em relação a sua história, são algumas das 
datas mais importantes para o Município de 
Modelo (SC). 
 

I. 1950 - Construção do primeiro templo da 
Igreja Católica.  

II. 1957 - Criado e instalado o cartório de 
registro Civil de Modelo (SC).  

III. 1961 - Instalado o Posto do Correio. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
08) A economia Modelense baseia-se 
principalmente na: 
 
a) agricultura e metalúrgica.   
b) agricultura, indústria e pecuária.  
c) agricultura, metalúrgica e avicultura. 
d) agricultura e apicultura. 
e) agricultura, apicultura e fruticultura. 
 
09) Jair Bolsonaro é capitão da reserva do 
Exército e Presidente eleito do Brasil. Filiado ao 
Partido Social Liberal (PSL), foi eleito o ____ 
Presidente do Brasil, para o mandato de 2019 a 
2022. 
 
a) 32º 
b) 34º 
c) 35º 
d) 36º 
e) 38º 
 
10) Carlos Moisés da Silva, Governador eleito no 
Estado de Santa Catarina, trabalhou como:  
 
a) Policial Militar 
b) Empresário  
c) Policial Federal 
d) Bombeiro Militar  
e) Contador 
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Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 32, 
são considerados de outras fontes os recursos 
provenientes de: 
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso.  
 
(__) Serviços que possam ser prestados sem 
prejuízo da assistência à saúde. 
(__) Ajuda, contribuições, doações e donativos. 
(__) Alienações patrimoniais e rendimentos de 
capital. 
(__) Taxas, multas, emolumentos e preços 
públicos arrecadados no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). 
(__) Rendas eventuais, inclusive comerciais e 
industriais. 
 
a) F-V-V-V-V 
b) V-V-F-V-V 
c) V-F-V-V-V 
d) V-V-V-F-V 
e) V-V-V-V-V 
 
12) Em relação a Lei nº 8.142/1990, art. 1°, § 1°, 
sobre a Conferência de Saúde é correto afirmar:  
 

I. Reunir-se-á a cada quatro anos. 
II. Terá representação dos vários segmentos 

sociais.  
III. Tem como objetivo avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes. 

IV. É convocada pelo poder executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo 
conselho de saúde. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) São ações que devem ser desenvolvidas 
pelo Agente Comunitário de Saúde Pública, 
exceto: 
 
a) Visitar no mínimo uma vez por mês as famílias 

de sua comunidade. 
b) Identificar fatores de risco e encaminhar aos 

setores responsáveis. 
c) Desalentar o aleitamento materno.  
d) Orientar sobre métodos de planejamento 

familiar. 
e) Orientar as famílias sobre cuidados e proteção 

no caso de endemias. 
 
 
 
 

14) De acordo com a Lei nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006, art. 5º, § 2º, a cada-
____________, os Agentes Comunitários de 
Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 
frequentarão cursos de aperfeiçoamento.    
 
a) 5 meses  
b) 6 meses 
c) 12 meses 
d) 2 anos 
e) 3 anos 
 
15) O Agente Comunitário de Saúde, para o 
exercício da atividade, deverá residir na área da 
comunidade em que atuar: 
 
a) No mínimo a 3 meses.  
b) No mínimo a 6 meses. 
c) Desde a data da publicação do edital do 

processo seletivo público. 
d) No mínimo 1 ano anterior da data da publicação 

do edital do processo seletivo público. 
e) No mínimo 2 anos anterior da data da publicação 

do edital do processo seletivo público. 
 
16) Novembro Azul é uma campanha de 
conscientização realizada por diversas 
entidades no mês de novembro dirigida à 
sociedade e, em especial, aos homens, para 
conscientização a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na prevenção e no 
diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na 
fase inicial, o câncer de próstata não apresenta 
sintomas e quando alguns sinais começam a 
aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em 
fase avançada, dificultando a cura. Na fase 
avançada, os sintomas são: 

 
I. Dor óssea. 
II. Dores ao urinar. 

III. Vontade de urinar com frequência. 
IV. Presença de sangue na urina e/ou no 

sêmen. 
 
a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente II, III e IV estão corretas. 
c) Somente II e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
17) (Informática) Serve para apagar caracteres à 
esquerda do cursor: 
 
a) Pg Up 
b) Pg Dn 
c) End 
d) BackSpace 
e) Esc 
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18) Em relação a Constituição Federal, art. 14, a 
soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

 
I. Plebiscito 
II. Referendo 

III. Iniciativa popular 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
19) De acordo com a Constituição Federal, art. 
76, o Poder Executivo é exercido pelo 
Presidente da República, auxiliado pelo(s): 
 
a) Deputados  
b) Ministros de Estado 
c) Governadores 
d) Vice-Presidente da República 
e) Senadores 
 
20) Em relação a Constituição Federal, art. 84, 
compete privativamente ao Presidente da 
República, exceto:  
 
a) Nomear e exonerar os Deputados.  
b) Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal. 
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição. 
d) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução. 

e) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


