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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e 

uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 45:00 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 Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de 02:00horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



Português 
Questões de Língua Portuguesa. Ensino Fundamental. 

 

01) Assinale a alternativa que contêm a palavra escrita incorreta. 

 

a) passeio,   b) pássaro.  c) massagem.  d) cassador. 

 

02) Assinale a alternativa que contêm a palavra escrita incorreta. 

 

a) caixa.  b) ficha.  c) chícara.  d) faixa. 

 

03) Assinale a alternativa que contêm os antônimos das palavras: pobre, gordo, 

feio. 

 

a) rico, magro, bonito. b) pobre, magro, lindo. c) riqueza, obeso, bobo. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

04) Assinale a alternativa que contenha corretamente a separação de sílabas. 

 

a) ca-rro, ca-rro-ça.  b) ba-ta-ta, ba-na-na. c) ca-cho-rro, ca-br-ito. 

d) ca-va-lo, be-te-rra-ba. 

 

05) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente. 

 

a) geladeira, gengiva, jipe. 

b) gipe, genjiva, agitado. 

c) ingeção, massajem, jipe. 

d) giló, gente, geito. 

 

 Matemática 
6)  Um restaurante dispõe de dois ambientes para eventos de modo em geral. 

Um dos ambientes tem 14 fileiras  com 8 cadeiras cada. O outro ambiente tem 

7 fileiras com 12 cadeiras cada. Como os ambientes podem ser utilizados ao 

mesmo tempo e foram retiradas 12 cadeiras de cada ambiente para reforma. 

Qual o total de cadeiras disponíveis nos ambientes. 

a) 172  b) 196  c) 145  d) 162 

 

7) Uma casa foi construída em 18 dias por 4 pedreiros. Se esta mesma casa 

tivesse sido construída por 6 pedreiros, em quantos dias estaria construída? 

a) 16 dias  b) 12 dias  c)14 dias  d) 28 dias 

 



8) Uma moto percorreu 246 Quilômetros em 3 dias. Quantos quilômetros ela 

percorreu em hora/media? 

a) 62 Km  b) 90 Km  c) 82Km  d) 72 Km 

 

9) Se cada chocolate custa R$ 5,00. Quantos chocolates a turma do Miguel 

pode comprar com R$ 55,00? 

a) 8  b) 12  c) 10  d) 11 

 

10) Felipe trabalha num mercado. Ele precisa distribuir 1.612 garrafas de 

cerveja em 26 prateleiras. Mas 5 garrafas caíram de uma das prateleiras e 

quebraram. Quantas garrafa ficaram nesta prateleira. 

a) 57  b) 52  c) 60  d) 62 

 

Conhecimentos Específicos 
Responda as questões de 11 a 15 de acordo com a Lei nº 8080/1990 

 

11) O que dispõe a lei: 

 

a) Dispões sobre a Pandemia do Covid 19. 

b) Dispõe sobre os Planos de Saúde. 

c) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. 

d)Nenhuma das alternativas. 

 

12) Assinale o significado da sigla SUS. 

 

a) Sistema Unificado de Saúde. 

b) Sistema Único de Saúde. 

c) Sistema Unido à Saúde. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

13) De acordo com o Art. _________. 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, 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
Assinale o artigo que preenche corretamente o espaço em branco. 
a) Art. 2º.  b) Art. 3º.  c) Art. 4º.  d) Art. 5º. 
 
14) De acordo com o Art. 5º São objetivos do SUS: 
 



I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
III - 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. 
 

Marque a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto.  b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto.  d) Todos os itens estão corretos. 

 

15) De acordo com o Art. __________, As ações e serviços de saúde, 

executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

 

a) Art. 8º.  b) Art. 9º.  c) Art. 7º.  d) Art. 6º. 

 

 

Responda as questões de 16 a 19 de acordo com a Lei nº 8.142/1990. 

 

16) Essa Lei dispõe sobre: 

 

a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

b) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. 

c) Sobre a Pandemia do Covid 19. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

17) De acordo com o Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como: 

 

I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta;  

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo 

e aprovados pelo Congresso Nacional;  

III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;  

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 



 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto.  b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. d) Todos os itens estão corretos. 

 

18) Conforme Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta 

lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com: 

 

I - Fundo de Saúde; 

II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 

99.438, de 7 de agosto de 1990; 

III - plano de saúde; 

IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 

da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 

VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 

previsto o prazo de dois anos para sua implantação. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens V e VI estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

19) De acordo com a Lei, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Art. 5° É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, 

autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei. 

(  ) Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

(  ) Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) F, V, V.  b) V, V, V.  c) F, F, V.  d) V, F, F. 

 

20) “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 

Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)”. 

 

O texto acima se refere a: 

a) A Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006. 

b) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 

c) Cuidados com o Covid 19. 

d) Nenhuma das alternativas. 


