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PORTUGUÊS
01. Leia o poema de Manuel Bandeira: O BICHO
Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa;
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
No último verso, Manuel Bandeira expressa um sentimento de:
a) raiva pela vida que o homem levava;
b) tristeza pela vida que o homem levava;
c) súplica a Deus por uma mudança na vida do homem;
d) ansiedade pela mudança de vida do homem;
e) felicidade pela descoberta de que o bicho era um homem.

02. Assinale a análise correta do termo sublinhado:
Nas ruas da cidade, cruzavam-se amigos e inimigos, anunciando uma nova era.
a) Sujeito simples
b) Objeto direto
c) Complemento nominal
d) Sujeito composto
e) Sujeito indeterminado

03. Leia a tirinha

A personagem apresentada na tirinha:
a) Para ver a beleza dos seus dentes pega um espelho
b) A tristeza é imensa e chora ao ver que está trocando os dentes
c) Não está gostando de trocar os seus dentes de leite
d) Está com muita dor e reclama da troca dos dentes
e) Seus dentes estão ruins e precisam ser trocados

04. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação para todas as palavras:
a) Consultório, até, já.
b) Fantástico, histórias, vídeo.
c) Impossível, rápidas, cafés
d) Tendência, anônimo, ignorância.
e) Tecnológico, básico, público.

05. A grafia não está correta na alternativa:
a) Assunção, enxada, pesquiza.
b) Majestoso, ascensão, jiló.
c) Profissional, berinjela, jeito.
d) Análise, enchente, exceção.
e) Estupro, assessor, xícara.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio
Negrinho.
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá.
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros.
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul.
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra.
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro.

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro
de 2020:
a) China
b) Japão
c) Estados Unidos
d) Índia
e) Inglaterra

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br):
a) São um conjunto de pagamentos para o banco.
b) É uma forma de pagamento online.
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil.
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
e) É uma forma de investimentos financeiros.

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte:
www.quiriri.com.br):
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho.
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul.
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Conforme Manual do Ministério da Saúde sobre o Trabalho do Agente Comunitário de Saúde
(BRASIL, 2008), todas as famílias e pessoas do seu território devem ser acompanhadas por meio da

visita domiciliar, na qual se desenvolvem ações de educação em saúde. Entretanto, sua atuação não
está restrita ao domicílio, ocorrendo também nos diversos espaços comunitários.
Leia as afirmativas abaixo, sobre a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) conforme o
manual:
I- Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;
II- Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário;
III- Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde;
IV- Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados.
Conforme as afirmações acima, assinale abaixo a opção CORRETA sobre o trabalho do ACS:
a)
b)
c)
d)
e)

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

12. Considerado um dos maiores e mais completos sistemas de saúde pública do mundo, o Sistema
Único de Saúde (SUS) é responsável pela promoção de acesso à saúde a todos os cidadãos
brasileiros. Para o cumprimento da tarefa de promover e proteger a saúde, o SUS precisa se
organizar conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na
Lei nº 8.080/1990.
Sobre os princípios do SUS, assinale abaixo a alternativa CORRETA que contempla todos os
princípios:
a)
b)
c)
d)
e)

Igualdade, Solidariedade e Humildade.
Universalidade, Integralidade e Equidade.
Igualdade, Equidade e Solidariedade.
Integralidade, Igualdade e Humildade.
Equidade, Universalidade e Solidariedade.

13. No dia a dia do trabalho como ACS, há situações em que será necessária a atuação de outros
profissionais da equipe, sendo indicado o encaminhamento para a unidade de saúde. Você deverá
comunicar à equipe quanto à situação encontrada, pois, caso não ocorra o comparecimento à
unidade de saúde, deverá ser realizada busca-ativa ou visita domiciliar. Situações de risco são
aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem maior possibilidade ou
chance de adoecer ou até mesmo de morrer (Manual: Trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
BRASIL, 2008)
Sobre o assunto, leia as situações a seguir:
I- Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio
II- Crianças que estão desnutridas
III- Gestantes que não fazem o pré-natal
IV- Pessoas em situação de violência
Conforme as afirmações anteriores, assinale a opção CORRETA sobre situações consideradas de
risco:
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas apenas as alternativas I e II.
Estão corretas apenas as alternativas II e III.
Estão corretas apenas as alternativas II e IV.
Estão corretas apenas as alternativas I, III e IV.
Estão corretas as alternativas I, II, III e IV.

14. O Ministério da Saúde lançou em março de 2020 o seguinte manual: “Recomendações para
adequação das ações dos agentes comunitários de saúde frente à atual situação epidemiológica
referente ao covid-19”. Neste manual estão descritas as ações do ACS juntamente com a equipe de
saúde para enfrentamento da pandemia.
Leia as afirmativas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para Falso, de acordo com as ações do
ACS juntamente com a equipe diante da pandemia:
(
(
(
(
(

) Orientar a população sobre a doença, medidas de prevenção e sinais e sintomas.
) Auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos.
) Auxiliar a equipe no monitoramento dos casos suspeitos e confirmados.
) Trabalhar mesmo com sinais e sintomas gripais, pois a equipe não pode estar reduzida.
) Realizar atividades educativas na unidade enquanto os pacientes aguardam atendimento.

Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA:
a) V, F, V, V, F
b) V, V, V, V, V
c) F, V, V, F, F
d) V, V, V, F, V
e) V, F, V, F, F

15. O aleitamento materno é essencial para a sobrevivência infantil, porém deve ser suspenso em
situações que podem causar danos à saúde materna e/ou neonatal. Algumas destas situações são
temporárias, outras permanentes.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que corresponde a uma situação com contraindicação
permanente de aleitamento materno:
a)
b)
c)
d)
e)

Mulheres portadoras do vírus HIV
Mulheres com diabetes gestacional
Mulheres que tiveram hemorragia pós-parto
Mulheres com hipertensão arterial sistêmica
Mulheres que tiveram hiperêmese gravídica

16. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças infecciosas. Ela
ajuda o sistema imunológico a estabelecer meios de defesa contra micro-organismos, de forma que,
quando uma pessoa imunizada fica exposta à doença, o seu sistema imunológico poderá reagir
rápido e eficazmente para prevenir a evolução dessa doença. A vacina não apenas protege aqueles
que a recebem, mas também ajuda a comunidade como um todo.
(Fonte: http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/309-).
Sobre o calendário vacinal da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização, assinale abaixo
a alternativa CORRETA sobre as vacinas preconizadas ao nascer:
a)
b)
c)
d)
e)

vacina contra Hepatite B e Hepatite C
vacina contra febre amarela e vacina BCG
vacina BCG e vacina contra a Hepatite B
vacina tetravalente e vacina contra Hepatite B
vacina oral contra a pólio e vacina BCG

17. Conforme MATERIAL TEÓRICO PARA SUPORTE AO MANEJO DA OBESIDADE NO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE, publicado em 2021, “a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no contexto da
realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e
Nutricional é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar,
intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos
alimentares saudáveis. A prática da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) deve fazer uso de

abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo,
considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e
significados que compõem o comportamento alimentar”.
Sobre os Princípios do Marco de Referência de EAN, leia as afirmações a seguir:
I- Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade;
II- Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas,
considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas;
III- Restrição de grupos alimentares para emagrecimento com rápidos resultados;
IV- Promoção do autocuidado e da autonomia;
V- Educação como processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada
dos sujeitos;
Conforme as afirmações anteriores assinale a opção CORRETA sobre os princípios da EAN,
conforme o manual:
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as alternativas I, II e III
Estão corretas somente as alternativas II e III
Estão corretas somente as alternativas II, III, IV e V
Estão corretas somente as alternativas I, II, IV e V
Todas as alternativas estão corretas.

18. Para o enfrentamento da Pandemia pelo novo coronavírus, várias medidas foram adotadas para
minimizar a cadeia de transmissão. Diversas orientações sobre medidas não farmacológicas são
divulgadas, para que mesmo após a vacinação possa diminuir a chance de transmissão do vírus de
uma pessoa para outra.
Leia as afirmativas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para Falso para medidas não
farmacológicas recomendadas pelo Ministério da Saúde para se proteger:
(
(
(
(
(
(
(

) distanciamento social
) etiqueta respiratória
) higienização das mãos
) uso de máscaras
) limpeza e desinfeção de ambientes
) isolamento de casos suspeitos e confirmados
) quarentena dos contatos dos casos de covid-19

Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, F, F, F, F, F
V, V, V, V, V, V, V
F, F, V, V, F, V, F
V, F, V, V, F, V, F
V, F, V, V, F, V, V

19. Leia a seguir, texto do Boletim Epidemiológico 12:
“No Brasil, em 2018, houve a confirmação dos primeiros casos de sarampo, após o registro dos
últimos casos da doença no ano de 2015, e o recebimento da certificação da eliminação do vírus em
2016. Em 2018 foram confirmados 10.346 casos da doença. No ano de 2019, após um ano de franca
circulação do vírus, o país perdeu a certificação de “país livre do vírus do sarampo”, dando início a
novos surtos, com a confirmação de 20.901 casos da doença. Em 2020 foram confirmados 8.448
casos. Considerando a situação epidemiológica provocada pela pandemia do coronavírus, e o fato de
alguns estados manterem a circulação do vírus do sarampo, o MS recomenda que as ações de
vacinação na rotina sejam mantidas. O MS recomenda, ainda, que os processos de trabalho das

equipes sejam planejados de forma a vacinar o maior número de pessoas contra o sarampo,
conforme o Calendário Nacional de Vacinação e, ao mesmo tempo, evitar aglomerações para diminuir
o risco de contágio pela covid-19”.
Considerando a importância da vacinação e o calendário do PNI para adultos a partir de 20 anos,
assinale a alternativa CORRETA sobre a vacina correspondente que protege contra o sarampo:
a)
b)
c)
d)
e)

Vacina Dupla adulto
Vacina BCG
Vacina VOP
Vacina Tríplice Viral
Vacina Tríplice Bacteriana

20. Bebês que são amamentados ficam menos doentes e são mais bem nutridos do que aqueles que
ingerem qualquer outro tipo de alimento. Utilizar substitutos do leite materno, como fórmulas infantis
ou leite de outros animais, pode ser um grande risco para a saúde do bebê (Fonte:
https://www.unicef.org/brazil/aleitamento-materno)
Considerando a importância do aleitamento materno, na afirmativa a seguir, analise as lacunas a
serem completadas:
O leite materno é o melhor alimento nos primeiros meses de vida e a recomendação é de que a
amamentação seja feita até ___________________ e, de forma exclusiva, ________________ de
vida.
Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE as lacunas na afirmação anterior:
a)
b)
c)
d)
e)

os dois anos ou mais - nos seis primeiros meses
um ano de vida – nos quatro primeiros meses
seis meses de vida – nos dois primeiros meses
um ano de vida – nos seis primeiros meses
os dois anos ou mais – nos três primeiros meses

