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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Assinale a alternativa na qual há erro de colocação pronominal: 

a) Certamente eles dar-nos-iam tudo se pudessem. 

b) Quando ele ajudar-te, não esqueças os demais parentes de tua família. 

c) Tenho-me dedicado muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

d) A fim de não o encontrar, mudei o meu itinerário. 

e) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

02 – Todos os trechos destacados nas alternativas a seguir exercem função sintática de sujeito da 

oração a que pertencem, exceto: 

a) Meus ais incomodavam a muitos no hospital. 

b) Ainda devem chegar hoje pela manhã as correspondências enviadas pelo amigo de Portugal. 

c) Caso não lhe venham a parecer oportunas essas medidas, faça você mesmo como quiser. 

d) Ainda deve ocorrer, nas periferias das grandes cidades, a despeito das medidas repressivas, 

muita contestação violenta por parte dos desempregados. 

e) O rapaz pegou o livro e saiu depressa. 

03 – Com base nas sílabas, analise: 

“Toda sílaba possui um núcleo ou ápice de sonoridade, que, em português, é necessariamente uma 

vogal.” 

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos>). 

Dessa forma, classifica-se em sílaba aberta quando: 

a) Termina por vogal. 

b) Termina por consoante. 

c) Apresenta apenas uma consoante. 

d) Apresenta mais de uma consoante. 

e) Apresenta uma só vogal. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Se 2x – 4 + x = 5, então x é igual a: 

a) 0. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 
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e) 4. 

05 – Mário pretende realizar uma viagem utilizando um veículo cujo consumo médio de combustível 

é de 10 Km/L. Sabendo que percorrerá 300 km, é correto afirmar que o volume de combustível a ser 

consumido será de: 

a) 10 litros. 

b) 12 litros. 

c) 15 litros. 

d) 25 litros. 

e) 30 litros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

06 – De acordo com a Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90, em seu artigo 4º, o que constitui o Sistema 

Único de Saúde – SUS? 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público. 

b) Os níveis de saúde, que expressam a organização social e econômica brasileira, tendo a 

saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e aos serviços essenciais. 

c) Garantir a saúde por meio da formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições 

que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. 

d) As ações que, por força de Lei, destinam-se a garantir às pessoas e à coletividade condições 

de bem-estar físico, mental e social. 

e) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

07 – Leia o trecho a seguir: 

De acordo com o artigo 6º da Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90, estão incluídas, ainda, no campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros, a ________ na formulação da política e 
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na execução de ações de saneamento básico; a ________ da formação de recursos humanos na área 

de saúde; a ________ na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

(Fonte adaptada: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm). 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto: 

a) Divulgação – supervisão – divulgação. 

b) Auditoria – coordenação – supervisão. 

c) Coordenação – coordenação – orientação. 

d) Participação – ordenação – colaboração. 

e) Fiscalização – ordenação – fiscalização. 

08 – O Ministério da Saúde relata que o acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e 

prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde - ACS. De acordo com o Guia do ACS, o 

profissional vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de 

prevenção de doenças e agravos e de: 

a) Reabilitação. 

b) Promoção à saúde. 

c) Diagnóstico precoce. 

d) Apoio psicológico. 

e) Tratamento minimamente invasivo. 

09 – De acordo com o Ministério da Saúde, o peso ao nascer pode ser um indicativo de algum 

problema de saúde durante a gestação. Depois o peso e a altura vão marcar o início do crescimento 

do bebê, agora fora da barriga da mãe e, é claro, com as características herdadas dos pais. De acordo 

com o Ministério da Saúde, são crianças que apresentam maior risco de doenças, aquelas nascidas 

com peso inferior a: 

a) 3,0 Kg. 

b) 2,9 Kg. 

c) 2,8 Kg. 

d) 2,7 Kg. 

e) 2,5 Kg. 

10 – Os transtornos alimentares, embora tenham, normalmente, seu início na adolescência, podem 

permanecer durante a vida adulta. Um desses problemas é a obesidade que, se não acompanhada, 

corretamente, pode resultar em problemas de saúde no adolescente, tais como: 

a) Anemias e ossos fracos. 

b) Gravidez precoce e vitiligo. 
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c) Depressão e diabetes. 

d) Problemas dentários e desnutrição. 

e) Isolamento social e deficiências nutricionais. 

11 – Uma alimentação saudável é aquela que reúne os seguintes atributos: é acessível e não é cara, 

valoriza a variedade, as preparações alimentares usadas, tradicionalmente, é harmônica em 

quantidade e qualidade, naturalmente, colorida e segura, sanitariamente. O Guia do ACS do 

Ministério da Saúde traz os 10 passos da Alimentação Saudável de forma prática para o trabalho do 

ACS. Sobre esses passos, analise: 

( ) Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches 

saudáveis por dia. Não pule as refeições; 

( ) Inclua, diariamente, seis porções do grupo de cereais (arroz, milho, trigo, pães e 

massas), tubérculos, como as batatas, e raízes, como a mandioca/macaxeira/aipim, nas refeições. Dê 

preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural; 

( ) Coma, diariamente, pelo menos seis porções de legumes e verduras como parte das 

refeições e quatro a cinco porções de frutas, nas sobremesas e lanches; 

( ) Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana. Esse 

prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde; 

( ) Consuma, diariamente, duas porções de leite e derivados e três a quatro porções de 

carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da 

preparação torna esses alimentos mais saudáveis. 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a 

sequência correta: 

a) V – V – F – V – F. 

b) V – F – F – V – F.  

c) V – V – V – F – F.  

d) F – F – V – F – V. 

e) F – F – F – V – V. 

12 – Qual das descrições abaixo pode ser classificada como situação que impede as pessoas de terem 

acesso às unidades de saúde? 

a) Falta de água tratada. 

b) Falta de alimentação ou alimentação inadequada. 

c) Uso inadequado de medicamentos prescritos. 

d) Localização do serviço com barreiras geográficas ou distante da comunidade. 
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e) Acesso precário a serviços de água e luz elétrica. 

13 – O detalhamento das visitas domiciliares pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), com coleta e 

registro de dados relativos à suas atribuições, é realizada para fins exclusivos de:  

a) Identificação e acompanhamento. 

b) Participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. 

c) Desenvolvimento de ações de promoção de saúde e de prevenção. 

d) Controle e planejamento das ações de saúde. 

e) Participação em ações de educação em saúde. 

14 – Trabalhar com território implica processo de coleta e sistematização de dados demográficos, 

socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e sanitários, identificados por meio do 

cadastramento, que devem ser interpretados e atualizados, periodicamente, pela equipe. São 

exemplos de dados socioeconômicos levantados pelos ACS: 

a) Número de pessoas por sexo, faixa etária, número de nascimentos. 

b) Número de cômodos da casa, renda familiar. 

c) Número de pessoas diabéticas, número de acamados. 

d) Quantidade de pessoas que fazem uso de anti-hipertensivos, número de crianças menores de 

10 anos. 

e) Quantidade de domicílios com água encanada, quantidade de domicílios com acesso à rede 

elétrica. 

15 – De acordo com o Guia do ACS do Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença infecciosa e 

contagiosa causada por uma bactéria. O termo tuberculose origina-se do fato de a doença causar 

lesões chamadas tubérculos. Ela atinge os pulmões, podendo também se localizar em outros órgãos. 

A busca ativa de portadores de tuberculose é feita por meio da identificação de sintomáticos 

respiratórios, que deverão ser encaminhadas à Unidade de Saúde para realização da baciloscopia. É 

considerado sintomático respiratório o indivíduo: 

a) Com tosse expectorante, febril e emagrecido. 

b) Com cansaço ao realizar atividades diárias comuns, como varrer a casa ou subir escadas. 

c) Portador de tosse com produção de catarro há pelo menos três semanas. 

d) Portador de histórico de trabalho em funilarias, tinturarias e locais aglomerados. 

e) Emagrecido, com dificuldade respiratória e sinais típicos de infecção pulmonar. 

 

 

 


