
 
       
 
    

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL N.º 16/2020 

 
 
 

CADERNO DE PROVAS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Provas: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação 
Municipal 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 

de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 15 de Conhecimentos Específicos e 05 de 

Legislação Municipal. Confira-o.  

2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora 

e, no máximo, de 2 (duas) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito oficial.  

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de 

respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

 4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 

candidato.  

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de respostas, 

devidamente preenchidos e assinados.  

6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto 

de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início de aplicação das 

mesmas.  

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma 

poderá ser destacada.  

8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão publicados no quadro de 

avisos da sede da Prefeitura de Santa Bárbara, situada na Praça Cleves de Faria, n.º 

122, Centro, Santa Bárbara/MG, e divulgados nos endereços eletrônicos 

https://transparencia.santabarbara.mg.gov.br/downloads e 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar no 1º (primeiro) dia útil 

subsequente à realização das provas.  

9. A comissão organizadora da Secretaria Municipal de Administração Pública lhe 

deseja uma boa prova. 

  

https://transparencia.santabarbara.mg.gov.br/downloads
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar


 
       
 
    

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 01 

“Hoje acordei animada, mas não quis ir 

trabalhar”, a conjunção “mas” expressa a 

ideia de: 

a) Adição 

b) Oposição 

c) Conclusão 

d) Consequência 

 

QUESTÃO 02 

Marque a alternativa em que o uso do 

hífen está correto. 

a) matéria-prima 

b) semvergonha 

c) para-quedas 

d) ervadoce 

 

QUESTÃO 03 

Não é utilizado a inicial maiúscula: 

a) No final de um período, verso ou 

citação direta. 

b) Nos nomes de festas e festividades. 

c) Nos nomes de logradouros públicos, 

templos e edifícios. 

d) Nos nomes mitológicos. 

 

QUESTÃO 04 

Marque a alternativa em que a 

acentuação está correta: 

a) Armázem 

b) Cáfe 

c) Carcêre 

d) Fórceps 

 

QUESTÃO 05 

Analise o emprego dos verbos existir e 

saber no fragmento transcrito a seguir, 

extraído da reportagem “O PARQUE DOS 

DINOSSAROS” (Veja, 25/09/19), com 

atenção para o aspecto da concordância 

verbal. 

“No total, existem no momento dezesseis 

diplomatas no ostracismo, e a maioria não 

sabe direito como foi parar nessa situação 

e se ainda tem alguma chance de obter 

um posto de verdade no ministério. O 

custo desse desperdício de experiência é 

de cerca de 4,5 milhões de reais por ano”. 

Avalie as proposições com (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas: 

( ) Está correto o emprego do verbo 

“existir” no plural, pois está em harmonia 

com o sujeito posposto “dezesseis 

diplomatas”. 

( ) Considerando no contexto frasal, a 

possível correspondência entre os verbos 

“existir” e “haver”, o verbo “existir” 

admitiria o uso no singular, sem constituir 

erro gramatical. 

(  ) Está correto o uso do verbo “saber” no 

singular, pois a concordância se dá entre 

o verbo e o núcleo gramatical “maioria”, 

formalmente no singular, apesar da noção 

de plural. 

( ) Substituindo-se “a maioria” por “a 

maioria desses diplomatas”, o verbo 

“saber” admitiria as duas formas – singular 

ou plural, neste último caso, concordando 

com o adjunto e não com o núcleo. 

A sequência CORRETA de 

preenchimento dos parentes é: 

a) V, V, V e F 

b) F, F, V e V 

c) V, F, V e V 

d) V, F, F e V 

 

QUESTÃO 06 

Em relação à ortografia, marcar C para as 

palavras Certas, E para as Erradas e, 

após, assinalar a alternativa que 

apresenta a sequência CORRETA:  

(   ) Ascensão 

(   ) Compreenção  



 
       
 
    

 
 

(   ) Paçoca 

a) C - C - C.  

b) C - E - C.  

c) C - E - E.  

d) E - E - E. 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 07 

Sabe-se que 42% das pessoas presentes 

em certa apresentação musical são 

estudantes. Considerando-se que há um 

total de 250 pessoas nessa apresentação, 

quantas são estudantes?  

a) 90  

b) 95  

c) 100  

d) 105 

 

QUESTÃO 08 

Em um grupo de 40 pessoas, sabe-se que 

18 são homens e 22 são mulheres. Sendo 

assim, escolhendo-se aleatoriamente uma 

pessoa desse grupo, qual a probabilidade 

de ser um homem?  

a) 30%  

b) 35%  

c) 40%  

d) 45% 

 

QUESTÃO 09 

A razão entre a quantidade de professores 

de ciências e de história em certa escola é 

igual a 1/3. Sabendo-se que a quantidade 

de professores de ciências e história, 

juntos, é igual a 24 e que há mais 

professores de história, qual a quantidade 

total de professores de ciências dessa 

escola?  

a) 10  

b) 8  

c) 6  

d) 4 

QUESTÃO 10 

Em uma padaria são utilizados 5kg de 

farinha de trigo para produzir 15 pães. 

Sendo assim, ao todo, quantos pães são 

produzidos ao utilizar 13kg de farinha de 

trigo?  

a) 39  

b) 37  

c) 35  

d) 33 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 11 

Na atenção Básica, no atendimento à 

população, como se denomina o processo 

pelo qual se utilizam critérios clínicos, 

sociais, econômicos, familiares e outros, 

com base em diretrizes clínicas, para 

identificar subgrupos de acordo com a 

complexidade da condição crônica de 

saúde, com o objetivo de diferenciar o 

cuidado clínico e os fluxos que cada 

usuário deve seguir na Rede de Atenção à 

Saúde para um cuidado integral? 

Fonte: Política Nacional de Atenção 

Básica (BRASIL, 2017).  

a) Acolhimento 

b) Estratificação de risco 

c) Territorialização 

d) Mapeamento de risco 

 

QUESTÃO 12 

Atualmente o Brasil passa por uma 

transição nutricional caracterizada por 

diminuição da desnutrição e aumento 

considerável de sobrepeso e obesidade. 

Todos os profissionais de saúde devem 

estar atentos para saber abordar os 

usuários com problemas nutricionais. 

Diante dos problemas nutricionais, são 

ações do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS). Fonte: Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde, 2009. Diante 



 
       
 
    

 
 

dessa situação, assinale a ÚNICA ação 

que NÃO é responsabilidade do agente 

comunitário de saúde:  

a) Identificar estratégias para melhoria do 

estado nutricional na comunidade e na 

família. 

b) Estimular a participação comunitária 

para ações que visem à melhoria dos 

hábitos alimentares.  

c) Identificar casos de situação de risco 

nutricional (obesidade, desnutrição, 

bulimia, anorexia nervosa) e orientar para 

procurar a UBS. 

d) Prescrever dieta orientada para a perda 

de peso, haja vista ser o principal 

problema nutricional na atualidade. 

 

QUESTÃO 13 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

têm um papel muito importante nas ações 

de saúde em geral, principalmente na 

saúde do homem. Existem muitas 

iniciativas que esses profissionais podem 

considerar para se aproximarem dos 

homens no território e sensibilizá-los para 

as ações de saúde. São práticas de 

acesso e no acolhimento dos homens pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

EXCETO: (Fonte: Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem)  

a) Aproveitar as visitas domiciliares para 

aprofundar questões acerca da saúde 

desse homem, fazendo perguntas 

diretamente a ele.  

b) Manter o cadastro atualizado da 

população masculina do território, através 

das fichas do e-SUS AB.  

c) Efetuar uma busca ativa de homens 

para a realização de pelo menos uma 

consulta por ano. 

d) Abordar o homem exclusivamente 

quando este buscar o serviço para cuidar 

de sua saúde. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo a Portaria nº 2.436/2017, que 

aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a recomendação para o 

funcionamento das Unidades Básicas de 

Saúde é: 

a) Carga horária mínima de 36 

horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias 

da semana e nos 11 meses do ano, haja 

vista que todos os profissionais têm direito 

à férias.  

b) Carga horária mínima de 40 

horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias 

da semana e nos 12 meses do ano, 

possibilitando acesso facilitado à 

população.  

c) Carga horária mínima de 30 

horas/semanais, no mínimo 4 (quatro) 

dias da semana e nos 12 meses do ano, 

possibilitando acesso facilitado à 

população.  

d) Carga horária mínima de 44 

horas/semanais, no mínimo 6 (seis) dias 

da semana e nos 12 meses do ano, 

possibilitando acesso facilitado à 

população.  

 

QUESTÃO 15 

Analise o seguinte fragmento: conjunto de 

ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde abrangendo: o 

controle de bens de consumo que, direta 

ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a 



 
       
 
    

 
 

saúde. Trata-se de:  

a) Vigilância epidemiológica  

b) Vigilância em Saúde 

c) Vigilância em Saúde do trabalhado 

d) Vigilância sanitária 

 

QUESTÃO 16 

O Agente Comunitário de Saúde Henrique 

em sua visita de rotina encontrou um 

jovem de 17 anos de idade com os 

seguintes sintomas: febre baixa, cefaleia, 

anorexia e vômito com lesões pelo corpo 

acompanhadas de prurido que evoluíram 

de máculas para pápulas, vesículas, 

pústulas e crostas. As lesões surgiram 

mais nas partes cobertas do corpo: no 

couro cabeludo, na parte superior das 

axilas e nas membranas mucosas da boca 

e das vias aéreas superiores. (Fonte: 

(Guia de Vigilância em saúde, 2019).  

De acordo com o relato do usuário, 

suspeita-se de um caso de: 

a) Varicela  

b) Malária 

c) Rubéola 

d) Dengue 

 

QUESTÃO 17 

No contexto da assistência integral à 

saúde da mulher, a assistência pré-natal 

deve ser organizada para atender às reais 

necessidades da população de gestantes, 

mediante ações que extrapolam os muros 

da Estratégia de Saúde da Família – ESF, 

assim toda equipe de saúde da ESF tem 

importante papel para o sucesso do pré-

natal. O Caderno de Atenção Básica 32 

que se refere a “Atenção ao pré-natal de 

baixo risco” traz atribuições específicas do 

Agente Comunitário de Saúde enquanto 

membro das equipes: 

I. Verificar/realizar o cadastramento das 

gestantes no SisPreNatal. 

II. Acompanhar as gestantes que não 

estão realizando o pré-natal na unidade 

básica de saúde local, mantendo a equipe 

informada sobre o andamento do pré-natal 

realizado em outro serviço.  

III. Encaminhar toda gestante ao serviço 

de saúde, buscando promover sua 

captação precoce para a primeira 

consulta, e monitorar as consultas 

subsequentes. 

IV. Verificar o peso e a pressão arterial e 

anotar os dados no Cartão da Gestante. 

Estão CORRETAS:  

a) II, III e IV  

b) I, II, III e IV 

c) II e III 

d) I e II 

 

QUESTÃO 18 

A Visita Domiciliar (VD) é a atividade mais 

importante do processo de trabalho do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

Nesse sentido, analise as assertivas 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, 

se falsas.  

(  ) Durante a VD, o ACS pode trocar a 

fralda de um bebê e pode ser o melhor 

amigo e conselheiro da família.  

(   ) A VD deve ser realizada somente em 

casos em que haja necessidade de 

observação do ambiente onde encontra-

se a família.  

( ) Na função de orientar, monitorar, 

esclarecer e ouvir, passa a exercer 

também o papel de educador.  

(   ) A VD deve ser planejada. Ao planejar, 

utiliza-se melhor o tempo e respeita-se 

também o tempo das pessoas visitadas. 

(  ) Toda visita deve ser realizada tendo 

como base o planejamento da equipe, 

pautado na identificação das 

necessidades de cada família. A ordem 

correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é: 



 
       
 
    

 
 

a) F – F – V – V – V 

b) F – V – V – F – F 

c) F – F – F – V – V 

d) V – V – F – F – F 

 

QUESTÃO 19 

A atuação do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) não está restrita somente ao 

domicílio, ocorrendo também nos diversos 

espaços comunitários. Referente às ações 

do ACS, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

a) Identificar áreas e situações de risco 

individual e coletivo. 

b) Encaminhar as pessoas aos serviços 

de saúde sempre que necessário.  

c) Orientar as pessoas somente com as 

instruções da equipe médica.  

d) Acompanhar a situação de saúde das 

pessoas para ajudá-las a conseguir bons 

resultados.  

 

QUESTÃO 20 

De acordo com a publicação do Ministério 

da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 

35: Estratégias para o cuidado de pessoas 

com doenças crônicas, o tabagismo é 

considerado, pela OMS, a principal causa 

de morte evitável em todo o mundo. O 

tabaco é um fator de risco para seis das 

oito principais causas de morte no mundo. 

Com base nisso, analisar os itens abaixo: 

I. O uso de qualquer produto derivado do 

tabaco, mesmo em doses baixas, está 

relacionado com o aumento do risco 

cardiovascular.  

II. O tabagismo, antes visto como um 

estilo de vida, atualmente é reconhecido 

como uma dependência química, expondo 

as pessoas a inúmeras substâncias 

tóxicas, sendo classificado no código 

internacional de doenças no grupo dos 

transtornos mentais e de comportamento 

decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas. 

a) Os itens I e II estão corretos.  

b) Somente o item I está correto.  

c) Somente o item II está correto.  

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

QUESTÃO 21 

De acordo com o Ministério da Saúde, em 

relação à hanseníase e as formas como o 

Agente Comunitário de Saúde pode 

ajudar, analisar os itens abaixo:  

I. O ACS deve valorizar, nas suas visitas 

domiciliares, as queixas das pessoas, 

observando-as com um olhar mais atento 

e procurando informá-las sobre os sinais e 

os sintomas da hanseníase.  

II. Verificar se os contatos de uma pessoa 

diagnosticada com hanseníase foram 

examinados e se receberam a vacina 

BCG, pois a vigilância das pessoas que 

têm mais risco de adoecer pode prevenir 

novos focos.  

a) Somente o item I está correto.  

b) Somente o item II está correto.  

c) Os itens I e II estão corretos.  

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com Cadernos de Atenção 

Básica nº 21: Vigilância em Saúde: 

Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, 

Malária, Tracoma e Tuberculose, sobre o 

que são atribuições do Agente 

Comunitário de Saúde, analisar a 

sentença abaixo: Realizar atividades de 

identificação e mapeamento de coleções 

hídricas de importância epidemiológica (1ª 

parte). Desenvolver ações educativas e de 

mobilização da comunidade relativas ao 

controle das doenças/agravos, em sua 

área de abrangência (2ª parte).  

A sentença está:  

a) Totalmente correta.  



 
       
 
    

 
 

b) Correta somente em sua 1ª parte.  

c) Correta somente em sua 2ª parte.  

d) Totalmente incorreta. 

 

QUESTÃO 23 

O agente comunitário é quem está mais 

próximo dos problemas que afetam a 

comunidade, é alguém que se destaca 

pela capacidade de se comunicar com as 

pessoas e pela liderança natural que 

exerce. São situações-problemas que 

afetam a qualidade de vida das famílias, 

EXCETO: 

a) Saneamento básico. 

b) Destinação do lixo. 

c) Condições precárias de moradia. 

d) Situações de exclusão social. 

 

QUESTÃO 24 

Aids é uma DST causada por um vírus 

chamado HIV, que age destruindo as 

células que fazem a defesa do corpo 

contra as doenças – os glóbulos brancos. 

O HIV passa de uma pessoa infectada 

para outra por meio de quatro líquidos 

produzidos pelo nosso corpo. É FALSO 

afirmar que um desses líquidos é:  

a) Leite do peito da mãe infectada para o 

bebê 

b) Sangue  

c) Esperma 

d) Urina 

 

QUESTÃO 25 

São atribuições do Agente Comunitário de 

Saúde, EXCETO: 

a) Utilizar de instrumentos para 

diagnóstico demográfico e sociocultural; 

Visitas domiciliares, com coleta e registro 

de dados relativos a suas atribuições, 

para fim exclusivo de controle e 

planejamento das ações de saúde;  

b) Realização de visitas domiciliares 

regulares e periódicas para acolhimento e 

acompanhamento: da gestante, da 

lactante, da criança, do adolescente, da 

pessoa idosa, da pessoa em sofrimento 

psíquico; da pessoa com dependência 

química de álcool, de tabaco ou de outras 

drogas; da pessoa com sinais ou sintomas 

de alteração na cavidade bucal; e de 

todos os demais grupos identificados nas 

políticas do Sistema Único de Saúde;  

c) Realizar visitas domiciliares regulares e 

periódicas para identificação e 

acompanhamento de situações de risco à 

família; grupos de risco; do estado vacinal 

da gestante, da pessoa idosa e da 

população de risco, o acompanhamento 

de condicionalidades de programas 

sociais, em parceria com os Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) e 

demais Núcleos de Atendimento;  

d) Desestimular a participação comunitária 

para ações que visem a melhoria da 

qualidade da saúde; realização da 

programação das visitas domiciliares, 

elevando a sua frequência nos domicílios 

que apresentam situações que requeiram 

atenção especial; realização de ações 

educativas sobre métodos de 

planejamento familiar; Executar 

atribuições afins previstas em 

regulamento específico da classe. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

QUESTÃO 26 

De acordo com o Estatuto do servidor 

Público, em seu Art. 6º, os cargos públicos 

são providos por, EXCETO: 

a) nomeação 

b) reintegração 

c) exoneração 

d) transferência 

 

QUESTÃO 27 



 
       
 
    

 
 

De acordo com o Estatuto do servidor 

Público, em seu Art. 41, não será 

considerado de efetivo exercício o período 

de afastamento em virtude de: 

a) férias. 

b) casamento, até 03 (três) dias. 

c) luto, até 08 (oito) dias, por falecimento 

de cônjuge, pais, filhos e irmãos. 

d) exercício de cargo em comissão, no 

município. 

 

QUESTÃO 28 

O servidor nomeado em caráter efetivo 

adquire estabilidade, após: 

a) 03 (três) anos de efetivo exercício. 

b) 02 (dois) anos de efetivo exercício. 

c) 01 (um) ano de efetivo exercício. 

d) Imediatamente após posse em 

Concurso Público. 

 

QUESTÃO 29 

De acordo com o artigo 49 do Estatuto do 

Servidor Público de Santa Bárbara, 

observadas as formalidades e 

procedimentos legais, bem como, quando 

for o caso, reconhecida a conveniência e 

oportunidade, conceder-se-á licença ao 

servidor: (Redação dada pela Lei 

nº 1935/2019), EXCETO: 

a) por motivo de doença em pessoa da 

família. 

b) para repouso à gestante. 

c) para prestar serviço complementar. 

d) para tratar de interesse particular. 

 

QUESTÃO 30 

Além do vencimento, poderão ser 

concedidas ao servidor as seguintes 

vantagens, EXCETO: 

a) Diárias. 

b) Décimo quarto salário. 

c) Auxílio funeral. 

d) Gratificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


