
 
 

 

EDITAL Nº 003, DE 13 DE MARÇO DE 2017 

 

Torna público o gabarito da prova do 

Processo Seletivo Simplificado para 

provimento de cargos públicos 

temporários na Prefeitura Municipal de 

Inhacorá, consoante ao Edital nº 001/2017 

e dá outras providências. 

 

   VALTAIR JOSÉ DE MOURA, Vice Prefeito Municipal de 

Inhacorá no Exercício do cargo de Prefeito, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, TORNA 

PÚBLICO o gabarito das provas do Processo Seletivo Simplificado para 

provimento de cargos públicos temporários na Prefeitura Municipal de Inhacorá, 

dispostos no Edital nº 001, de 23 de fevereiro de 2017, consoante nos Anexos I, II 

e III. 

       

 Gabinete do Prefeito Municipal de Inhacorá/RS, aos 13 de março de 2017. 

 

 

 

VALTAIR JOSÉ DE MOURA 

Vice -Prefeito Municipal no cargo de Prefeito 

 

 

Registre-se e Publique-se 

  

Danieli Oliveira  

Secretária de Administração 

 

 

 



 

                          

 ANEXO I  
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ACS 

 

1- A estratégia de saúde da família (ESF) na qual os Agentes Comunitários de 

Saúde fazem parte orienta a reorganização da assistência efetivando princípios 

previstos no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada Equipe Saúde de Família 

beneficia em média 3.500 pessoas que podem solucionar problemas simples de 

saúde. A equipe Saúde da Família atua basicamente na área: 

A(  )Apenas da medicina curativa. 

B(  )Da atenção básica de saúde. 

C)(  )Previdência social e comunitária. 

 

2-A dengue é um problema de saúde pública em grande parte do mundo, atingindo 

um número enorme de pessoas todos os anos. O mosquito da dengue tem por 

hábito picar durante o dia e se desenvolve em água parada e limpa. O que 

podemos fazer para ajudar a acabar com a dengue é : 

A (  ) deixar o lixo aberto.  

B(  ) deixar os pratinhos de vasos de plantas com água.  

C(  ) deixar os ralos destampados. 

D(  ) tampar as caixas d’água e deixar a tampa dos vasos sanitários sempre fechados. 

 

3-Quais são os quatro verbos mais importantes para o Agente Comunitário de 

Saúde. 

A(  )Identificar, caminhar, percorrer, assistir. 

B(  )Identificar, encaminhar, orientar e acompanhar. 

C(  )Encaminhar, orientar, falar e sorrir. 

 

4- O Sr. Antônio, Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao visitar uma família, 

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 (  ) pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde.  

C ( ) orientar os pais das crianças sobre prevenção de doenças e a importância da 

vacinação. 

 

5-É dever do Agente Comunitário de Saúde, orientar sobre: 

A(  )Os cuidados com o lixo. 

B (  )Os cuidados com a higiene do corpo e com o preparo dos alimentos.  

C(  )As campanhas de vacinação.  



D(  )Os cuidados com a água de beber.  

E(  )Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

6-Os Agentes Comunitários de Saúde devem orientar as famílias a realizarem 

alguns cuidados com as caixas d’água, dentre eles é correto afirmar: 

A(  )Para a higienização adequada basta não dar importância a água armazenada e 

proceder à limpeza com escovação.  

B(  )As caixas devem ser limpas na frequência de dois em dois anos.  

C (  )As caixas devem ser tampadas e limpas periodicamente.  

D(  )Se tampada adequadamente a caixa não necessita de limpeza.  

 

7-No Brasil, as enfermidades transmitidas pela água contaminada são uma das 

principais causas de mortalidade infantil de até um ano de idade. Dentre as várias 

doenças transmitidas pela água, essa é uma doença infecciosa causada por micro-

organismos presentes na urina de animais contaminados, principalmente ratos e 

pombos, quem também contaminam alimentos. Estamos falando da doença  
A (  ) cólera. 

B (  )leptospirose. 

C(  ) dengue.  

 

8-A dengue é uma doença causada por um vírus que se manifesta com maior 

frequência durante os períodos chuvosos. A melhor forma de se evitar a dengue é 

combater os focos de locais propícios para a criação do mosquito transmissor da 

doença. Marque a opção que apresenta uma medida INCORRETA para 

prevenção da dengue: 
A(  )Evitar o acúmulo de água em latas, embalagens, copos plásticos, pneus.  

B (  )Lavar bem as mãos antes de preparar ou consumir alimentos.  

C(  )Manter a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada.  

 

9- Visando manter um bom relacionamento no ambiente de trabalho, algumas 

ações devem ser evitadas. Marque abaixo a opção cuja ação não contribui para um 

bom relacionamento entre colegas. 
A(  ) Fazer comentários inconvenientes e constrangedores visando garantir um clima 

descontraído. 

B (  ) Utilizar palavras de cortesia como “obrigado”, “por favor” e “com licença”. 

C (  ) Respeitar a diversidade. 

D (  ) Não interromper as pessoas quando estiverem falando. 

E  (  ) Valorizar um serviço bem feito. 

 

10-A capacidade de colocar-se no lugar do outro para entender suas ideias e 

facilitar a convivência no local de trabalho, é denominada:  

A(  )ética. 

B(  )negociação. 

C(  )flexibilidade. 

D(  )Empatia. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CONFORME EDITAL 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO- AGENTE DE ENDEMIA 

 

1-A dengue é uma doença sem tratamento específico, sendo recomendado 

basicamente descanso e hidratação. Diante disso, o melhor é prevenir-se da 

doença. Todas as alternativas abaixo se relacionam com a prevenção da dengue, 

exceto: 

A(  )Limpar caixas d'água e mantê-las fechadas para evitar proliferação do mosquito. 

B(  ) Vacinar-se. 

C(  ) Utilizar repelentes em áreas com mosquito. 

D(  )Tratar a água da piscina com cloro para evitar proliferação do mosquito. 

E (  )Lavar mensalmente recipientes utilizados para armazenar água. 

 

2- Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção 

à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes 

aegypti, transmissor do vírus da dengue. 

Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse 

mosquito? 

A(  ) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes 

cobertos e fechados para a sua reprodução. 

B(  )Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito 

se desenvolvem nesse meio. 

C( ) Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se 

desenvolvem nesse tipo de substrato. 

D( ) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito 

acontece em águas contaminadas. 

 

3-A dengue é uma doença viral que acomete várias pessoas, levando muitas à 

morte. Os vetores dessa doença são mosquitos do gênero Aedes. Sobre a 

transmissão da dengue e seu vetor, marque a alternativa correta. 

A(  )Machos e fêmeas picam seres humanos, transmitindo, assim, o vírus causador da 

dengue. 

B(  ) No Brasil, a transmissão da dengue ocorre pelo Aedes aegypti, entretanto, existe no 

país a presença de Aedes albopictus, o qual apresenta potencial para transmitir a doença. 

C(  ) O responsável pela transmissão da dengue para seres humanos é o macho do 

mosquito Aedes aegypti. 

D(  ) Todos os mosquitos Aedes aegypti possuem o vírus causador da dengue. 

 



 

4-A educação ambiental e a educação em saúde constituem parte das atribuições 

do agente de endemias. Uma ação de educação em saúde é: 

A(  ) a aplicação de veneno para o combate ao vetor da dengue.  

B(  ) a distribuição de pílulas anticoncepcionais para a população sexualmente ativa.  

C(  ) a aplicação de vacinas para o controle das endemias.  

D(  ) a orientação sobre medidas preventivas, para evitar a propagação de doenças. 

 

5- Uma contribuição importante para o combate às endemias é a educação em 

saúde como medida preventiva. No contexto da vigilância sanitária, o agente de 

combate a endemias contribui para a prevenção das doenças, orientando os 

cidadãos com informações importantes durante as visitas às residências. Com o 

objetivo de prevenir a dengue, o agente de combate a endemias deve informar aos 

moradores que eles devem: 

A) eliminar água parada em vasos de plantas, esvaziarem as piscinas, e guardar garrafas 

vazias com a boca para cima.  

B) esvaziar as piscinas, guardar garrafas vazias com a boca para baixo e limpar as lajes 

e calhas das casas. 

 C) vacinar cães e gatos, guardar garrafas vazias com a boca para baixo e eliminar água 

parada em vasos de plantas.  

D) tratar a água da piscina, guardar garrafas vazias com a boca para baixo e eliminar 

água parada em vasos de plantas.  

 

6-A dengue é uma doença causada por um vírus que se manifesta com maior 

frequência durante os períodos chuvosos. A melhor forma de se evitar a dengue é 

combater os focos de locais propícios para a criação do mosquito transmissor da 

doença. Marque a opção que apresenta uma medida INCORRETA para 

prevenção da dengue: 
A(  )Evitar o acúmulo de água em latas, embalagens, copos plásticos, pneus.  

B (  )Lavar bem as mãos antes de preparar ou consumir alimentos.  

C(  )Manter a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada.  

 

7-Ao ser picado por um mosquito Aedes aegypti, podemos afirmar que: 

A(  ) contraímos dengue, pois todos os mosquitos são contaminados. 

B(  ) estamos sujeitos à contaminação por diversos tipos de bactéria, como a causadora 

da dengue. 

C(  )trata-se de uma fêmea, pois apenas as fêmeas são capazes de picar o ser humano. 

D(  ) trata-se de um macho, pois eles são os únicos capazes de picar os seres humanos. 

 

8- O mosquito Aedes Aegypti é responsável por transmitir vírus de várias doenças, 

principalmente nesta época do ano que a temperatura em nossa região aumenta. 

Água parada é o ambiente preferido desse mosquito. Entre os vírus que ele 

transporta, existe um que esta sendo apontado como causador de uma doença, cujo 

as características são que a cabeça da pessoa apresenta um tamanho menor do que 

o tamanho médio da cabeça de crianças do mesmo sexo e faixa etária. Qual é esse 

vírus? 

A(  )Chikungunya 

B(  )Dengue 

C(  )Microcefalia 

D(  )Anencefalia 



 

9- Visando manter um bom relacionamento no ambiente de trabalho, algumas 

ações devem ser evitadas. Marque abaixo a opção cuja ação não contribui para um 

bom relacionamento entre colegas. 
A(  ) Fazer comentários inconvenientes e constrangedores visando garantir um clima 

descontraído. 

B (  ) Utilizar palavras de cortesia como “obrigado”, “por favor” e “com licença”. 

C (  ) Respeitar a diversidade. 

D (  ) Não interromper as pessoas quando estiverem falando. 

E  (  ) Valorizar um serviço bem feito. 

 

10-A capacidade de colocar-se no lugar do outro para entender suas ideias e 

facilitar a convivência no local de trabalho, é denominada:  

A(  )ética. 

B(  )negociação. 

C(  )flexibilidade. 

D(  )Empatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

ANEXO III 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO- VIGIA 

 

1-São obrigações do Vigia: EXCETO: 

A(  )Ser atencioso. 

B (  )Manter sigilo profissional. 

C (  )Conhecer as normas reguladoras. 

D (  )Ingerir bebida alcoólica antes e durante o serviço. 

E(  )Ter pontualidade ao substituir o colega de serviço. 

 

2-Com relação à entrada em serviço de um vigia assinale V para a 

Afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(  ) O profissional que está entrando em serviço deve receber o material de uso comum 

sem verificá‐lo. 

(  ) O profissional que está entrando em serviço deve inspecionar, logo que possível, a 

área que está sob sua responsabilidade. 

( ) O profissional que está entrando em serviço não precisa tomar conhecimento das 

anotações do livro de ocorrências. 

As afirmativas são, respectivamente, 

A-(  ) FALSA, VERDADEIRA e FALSA. 

B-(  ) FALSA, VERDADEIRA e VERDADEIRA. 

C-(  ) FALSA, FALSA e VERDADEIRA. 

D-(  ) VERDADEIRA, FALSA e VERDADEIRA. 

E-(  ) VERDADEIRA, VERDADEIRA e VERDADEIRA. 

 

3-Sobre a postura profissional de um vigia, assinale V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa. 
(  ) O vigia está autorizado a utilizar drogas ou álcool para ficar acordado durante o 

período noturno. 

( ) Na entrada em serviço é admitido um atraso de até 20 minutos. 

( ) O vigia deve se apresentar devidamente uniformizado e portando os equipamentos de 

proteção necessários. 

As afirmativas são, respectivamente, 

A-(  ) FALSA, FALSA e VERDADEIRA. 

B-(  ) VERDADEIRA, FALSA e VERDADEIRA. 

C-(  ) FALSA, FALSA e VERDADEIRA. 

 

4- O Vigia deverá se dedicar à profissão. Nas atribuições de sua função, o Vigia 

NÃO deverá:  

A (  ) Deixar aberto o portão. 

B(  ) Realizar a ronda interna. 

C(  ) Estar sempre de uniforme. 

D(   )Deixar os fornecedores entrarem no local com vistoria e identificação. 

E(   )Zelar pela ordem e respeito entre os usuários e ocupantes das unidades 



5- Pedro Paulo, vigia de uma escola do município, após o fim de seu turno de 

trabalho, constata que o vigia substituto não compareceu para o serviço. Nessa 

situação, Pedro Paulo deve:  

A-(  ) ausentar-se do seu posto de serviço, sem qualquer comunicação a administração 

da escola, pois seu turno de trabalho já foi concluído.  

B-(  ) ausentar-se da escola e deixar um bilhete para o vigia substituto do vigia faltoso, 

informando da ocorrência.  

C-(  ) comunicar o fato imediatamente à administração da escola, para que as medidas 

necessárias sejam adotadas. 

 

6- Quanto à apresentação pessoal do vigia é CORRETO: 

A-(  ) O vigia deve apresentar-se para o serviço usando roupas por ele escolhidas e de 

seu agrado pessoal.  

B-(  ) O vigia deve apresentar-se para o serviço usando roupas exóticas e que chamem 

atenção para que as pessoas possam identificá-lo.  

C-(  ) O vigia não deve preocupar-se com o tipo de roupa que usa em serviço, uma vez 

que ela não interfere no seu serviço.  

D-( ) O vigia deve usar uniforme limpo e bem passado e prezar pela sua boa 

apresentação.  

 

7-Assinale a afirmativa INCORRETA. 

A(  )O VIGIA deve impedir a entrada de pessoas não autorizadas. 

B (  )O VIGIA deve vistoriar mercadorias que entram e saem do prédio. 

C (  )No atendimento ao público, o VIGIA deve dar prioridade a idosos e gestantes. 

D(  )Ao receber uma ordem da chefia, o VIGIA deve cumpri-la, apenas, se julgar 

importante. 

 

8- Joaquim é VIGIA e, dentre algumas tarefas, separa as correspondências que 

deverão ser entregues. Dentre os documentos existem alguns convites para um 

show, de cujo artista Joaquim é fã. Neste caso, Joaquim deverá:  

A (  )distribuir os convites do show entre seus amigos. 

B (   )retirar apenas um convite do show e entregar os demais documentos. 

C (   )entregar toda a correspondência. 

D (   ) ficar com todos os convites do show e entregar os demais documentos. 

 

9-Rafael, em um determinado dia de muita chuva, encontra-se a caminho do 

trabalho, Próximo da empresa, um carro, ao passar, joga-lhe água com barro 

sujando todo o seu uniforme. Rafael deve: 

A (  )Telefonar imediatamente a sua chefia e explicar-lhe o que lhe ocorreu durante o 

trajeto. 

B (  )Retornar a sua casa e trocar de uniforme, sem avisar a chefia. 

C (  )Telefonar ao Departamento Pessoal a fim de pedir autorização para comprar outro 

uniforme antes de entrar na empresa. 

D(  )Apresentar-se com o uniforme sujo ao serviço e procurar formas para se recompor. 

 

10-No atendimento e orientação a uma pessoa, o Vigia deve:  

A(  ) Atender, informar e orientar a todos corretamente e de forma gentil. 

B(  )Tratar as pessoas de maneira grosseira e pouco gentil. 

C(  )Atender bem somente a chefia. 
 


