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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, 

B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito 

no Caderno de Questões, 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 com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

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 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

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

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

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

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

somente será permitida depois de transcorrido 45 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 três(03) horas, 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 de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões 

respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



Português 

 

Com base no poema abaixo responda as questões 01 a 03: 

 

Menina, menina 

 

Como ficará o rio, 

menina 

quando seu barco partir? 

Tudo ficará tão frio, 

menina, 

quando seu barco partir. 

 

Você partindo, 

menina, 

como num voo de pássaro, 

vai acabar ficando, 

menina, 

na vida deste espaço. 

 

Se eu tivesse dinheiro, 

menina, 

Se eu tivesse idade, 

segurava você aqui, 

menina, 

ou deixava esta cidade. 

 

Como vou ficar, 

menina, 

quando seu barco partir? 

vou chorar ou sorrir, 

menina, 

quando seu barco partir? 

                      JOSÉ, Elias. Namorinho de portão. São Paulo: Moderna, 1986. 

 

01)Sobre o poema: 

1-A partida de uma menina é o tema principal do texto. 

2-O eu lírico usou o tempo futuro para escrever o poema. 

3-O eu lírico afirma que vai ficar embaraçado quando a menina partir. 

4-A analogia presente no último verso confirma o amor que o poeta sente pela menina. 

 

a) Somente 2 e 3 estão corretas. 

b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 

c) Somente 1 e 2 estão corretas. 

d) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 

e) Somente 3 e 4 estão corretas. 

 

02)É possível inferir sobre o poema: 

a) O eu lírico expressa sentimentos antagônicos. 

b) O poeta fica feliz com a partida da menina. 



c) O poeta se sente constrangido com partida da menina. 

d) A menina levará o sol ao partir. 

e) O eu lírico está revoltado com a partida da menina. 

 

03) “... voo de pássaro,” Os termos do fragmento flexionados no plural ficam “voos de 

pássaros”. Das expressões abaixa qual delas apresenta erro quanto à flexão no plural: 

a) os gizes coloridos. 

b) os retrós verdes. 

c) os troféus dourados. 

d) os sótãos encantados. 

e) as bênçãos derramadas. 

 

04) Só não é classificado como substantivo sobrecomun o vocábulo: 

a) testemunha. 

b) monstro. 

c) criatura. 

d) criança. 

e) barata. 

 

05)A alternativa que contém erro de grafia em pelo menos uma das palavras é: 

a) digestão – trejeito. 

b) projeção – contágio. 

c) ultrage – gorjeta. 

d) despejado – algemar. 

e) contagiante – lisonjeado. 

Matemática 

06) Um bolo foi dividido em três partes, uma parte que corresponde a 
1

2
  a segunda parte 

1

3
 . Qual a fração que corresponde a terceira parte? 

a) 
1

2
.                    b) 

1

3
.              c) 

1

4
.                 d) 

1

5
.                e) 

1

6
. 

07) Na aplicação de R$ 24.000,00 qual será o montante ao final de 6 meses de aplicação 

se a uma taxa de juros de 0.35% ao mês. Considerar que a aplicação é na modalidade de 

juro simples. 

a) R$ 24.504,00.      b) R$ 24.084,00.     c) R$ 24.840,00.       d) R$ 24.142,00. 

e) R$ 24.344,00. 

08) Na execução de uma calçada de 48 metros de comprimento 6 homens levaram 8 

dias para concluí-la. Se essa mesma calçada tivesse sido executada por 4 homens, 

quantos dias eles teriam concluído. 

a) 15 dias.       b) 12 dias.        c) 10 dias.       d) 9 dias.       e) 8 dias. 

9) Uma caixa de base quadrada apresenta lado igual a 1,2m, sabendo que tem uma 

altura iguala 1,5 metros. Qual o volume ocupado pela caixa? 



a) 1,44 m³.       b) 2.16 m³.       c) 1,8 m³.        d) 2,4 m³.       e) 3,6 m³. 

10)  A expressões matemáticas (4 + 5 ×  8 − 6) e (4 + 5) × (8 − 6) , apresentam com 

resultado respectivamente: 

a) 38 e 18.        b) 66 e 16.      c) 38 e 16.      d) 66 e 18.        e) 44 e 22. 

Conhecimentos Específicos 

11 – O SUS é regido por lei específica que dispõe sobre as condições de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Também dispõe sobre funcionamento de serviços de 

saúde. A que lei estamos nos referindo? 

a) Lei 8080/91. 

b) Lei 8080/90. 

c) Lei 8080/92. 

d) Lei 8080/93. 

e) Lei 8080/94. 

12 – O SUS é regido por diversos princípios. Um dos mais importantes faz referência a 

participação da sociedade no processo de fiscalização e aplicação de recursos e no 

andamento dos trabalhos realizados. Nos municípios a participação da sociedade é 

garantida por meio dos: 

a) Partidos políticos. 

b) Associações de moradores. 

c) Conselhos escolares. 

d) Conselhos de monitoramento. 

e) Conselhos municipais de saúde. 

13 – Os Conselhos Municipais de Saúde são importante instrumento na elaboração, 

controle e execução de políticas públicas de saúde no âmbito regional. 

Observe as afirmativas sobre a responsabilidade dos Conselhos Municipais de Saúde: 

I – Controlar o dinheiro da saúde; 

II – Monitorar a execução das ações na área da saúde; 

III – Participar da formulação das metas para a área da saúde; 

IV – Reunir-se ao menos uma vez por mês; 

V – Acompanhar as verbas que são encaminhadas pelos SUS e também os repasses de 

programas federais; 

VI – Definir os munícipes que devem ser atendidos pelo SUS; 

a) Somente as alternativas I. II e III estão corretas. 

b) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

c) Somente as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

d) Somente as alternativas III, V e VI estão corretas. 

e) Somente as alternativas V e VI estão corretas. 



14 – A função do Agente Comunitário de Saúde é o principal elo de ligação da 

comunidade com a Unidade de Saúde. Nasce então uma grande responsabilidade na 

obtenção, compreensão e repasse de informações do agente para a população e também 

do agente para com a UBS. 

São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, exceto: 

 

a) Realizar visitas domiciliares. 

b) Preencher fichas, cadastros e relatórios. 

c) Aplicar medicamentos a pedido do usuário. 

d) Promover ações em matéria de saúde pública. 

e) Prestar orientações de saúde preventiva. 

15 – As vacinas constituem um poderoso meio de bloquear e prevenir doenças. 

Anualmente ocorrem campanhas de vacinação para prevenção da gripe em todo país.  

De acordo com o Ministério da Saúde, qual das alternativas abaixo não corresponde ao 

público prioritário da campanha da Influenza? 

a) Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). 

b) Idosos (a partir de 60 anos). 

c) População privada de liberdade. 

d) Trabalhadores de saúde. 

e) Usuários de drogas injetáveis. 

16 – Os noticiários tem mostrado o avanço de casos de sarampo no Brasil. O assunto 

está gerando uma grande preocupação pois a doença estava erradicada e agora 

reapareceu em praticamente todas as regiões do país. 

Indique a alternativa que corresponde a vacina que previne o sarampo: 

a) Tríplice bacteriana. 

b) Tríplice viral. 

c) Pentavalente. 

d) Meningocócica. 

e) Pneumocócica. 

 17 – A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno como fonte 

exclusiva aos bebês até seis meses de vida para que os nutrientes contidos no leite 

construam e fortaleçam a imunidade. Concomitante a isso, a vacinação exerce um papel 

importante protegendo a criança de doenças. 

Qual é a primeira vacina que o bebê ao nascer deve tomar, de acordo com o calendário 

de vacinação? 

a) BCG. 

b) Poliomielite. 

c) Rotavírus humano. 

d) Meningocócica. 

e) DTP. 

18 – O SUS, controla e planeja novas políticas e investimentos de acordo com os dados 

que são informados e alimentados em todas as esferas de governo. Cada criança que 

nasce tem suas informações epidemiológicas registradas no sistema de informação, 

possibilitando o acompanhamento das séries históricas e a identificação de demandas 

para a intervenção. 



O sistema usado para a informação de nascidos vivos é: 

a) SI-PNI. 

b) SINAN. 

c) SIM. 

d) SINASC. 

e) Nenhuma das alternativas. 

19 – A Estratégia Saúde da Família tem por objetivo promover a qualidade de vida da 

população brasileira, intervindo nos fatores que colocam em risco a saúde. A ESF é 

considerada a porta de entrada do SUS. Anteriormente, na sua criação se chamava PSF, 

Programa Saúde da Família. 

Qual foi o ano de implantação do PSF, agora conhecido como ESF? 

a) 2004. 

b) 1994. 

c) 1996. 

d) 2006. 

e) 1993. 

20 – O SUS obedece a três princípios doutrinários, a universalidade, a integralidade e a 

equidade. Tais princípios conferem legitimidade ao SUS. 

Observe o enunciado: 

“Seu objetivo é diminuir as desigualdades. As pessoas tem direito aos serviços, porém 

elas não são iguais e possuem necessidades distintas. Tratar desigualmente os desiguais, 

investindo mais onde a carência é maior.” 

A qual princípio do SUS se refere a afirmação: 

 

a) Universalização. 

b) Equidade. 

c) Integralidade. 

d) Nenhumas das alternativas está correta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

21 – Princípios organizativos são usados pelo SUS para orientar o processo, ou seja, são 

formas de concretizar o SUS na prática. 

Aponte a alternativa que não corresponde a um dos princípios organizativos do SUS: 

a) Regionalização. 

b) Descentralização. 

c) Resolubilidade. 

d) Participação dos cidadãos. 

e) Centralização. 

22 – A composição mínima da ESF é definida por lei e estabelece que a equipe deve ser 

formada por um médico preferencialmente formado em medicina da família e 

comunidade, enfermeira(o) também preferencialmente especialista em saúde da família, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde. Para a Equipe de 

Saúde da Família há a obrigatoriedade de cumprimento de carga horária por todos os 

profissionais da equipe. 

Qual é essa carga horária? 



a) 45 horas semanais. 

b) 40 horas semanais. 

c) 35 horas semanais. 

d) 50 horas semanais. 

e) Nenhuma das alternativas. 

23 – A distribuição dos recursos do SUS acontece através da chamada transferência 

fundo a fundo, ou seja, os recursos do Fundo Nacional de Saúde são direcionados para 

os Fundos Estaduais e Municipais. 

Aponte a alternativa que indica quem é o principal financiador da saúde pública no 

Brasil: 

a) Estados e municípios. 

b) Ministério da saúde. 

c) Municípios. 

d) União. 

e) Estados. 

24 – Foi regulamentada pela Lei 8.142/90 a participação popular na construção do SUS. 

A representatividade local é importante para que as demandas regionais cheguem ao 

conhecimento das autoridades estaduais e federais. Além dos Conselhos de Saúde, qual 

é o outro instrumento que garante a participação popular de acordo com a lei: 

a) Reuniões empresariais. 

b) Debates políticos. 

c) Conferências de educação. 

d) Conferências de assistência social. 

e) Conferências de saúde. 

25 – Acerca do calendário de vacinação é imprescindível que os adultos também 

mantenham sua carteira de vacinas atualizada.  O SUS disponibiliza as principais 

vacinas do calendário adulto. 

Aponte abaixo a alternativa que não corresponde ao calendário adulto de vacinação: 

a) Dupla adulto (DT). 

b) Hepatite B. 

c) Tríplice viral (SCR). 

d) BCG. 

e) Febre amarela. 

26 – Os idosos são enquadrados em um grupo de risco relacionado a determinadas 

doenças que podem ter complicações graves. O vírus da gripe é responsável por 

aumentar o número de internações de idosos e por isso os mesmos devem ser 

imunizados uma vez por ano. 

Qual é a idade que o idoso deve ter para receber a vacina da gripe gratuitamente pelo 

SUS? 

a) 50 anos. 

b) 55 anos para mulheres. 

c) 60 anos ou mais. 

d) 65 anos ou mais. 

e) 65 anos para homens. 

27 – O SUS tem atuação abrangente, incluindo a Vigilância em Saúde, que está 

relacionada às práticas e mecanismos adotados para a prevenção de doenças. 

Qual das opções abaixo não se aplica a Vigilância em Saúde? 



a) Saúde do trabalhador. 

b) Saúde dos animais. 

c) Vigilância ambiental. 

d) Vigilância epidemiológica. 

e) Vigilância sanitária. 

28 – Definida pela Lei 8080/90, como um “conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes 

e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.” 

Estamos falando da: 

a) Vigilância sanitária. 

b) Vigilância ambiental. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

29 – Quanto mais informações, menos incertezas. O SUS possui uma série de sistemas 

de informação que devem ser mantidos atualizados para que sejam o mais próximo 

possível da realidade. Os dados contidos nesses sistemas auxiliam o planejamento do 

SUS em nível municipal, estadual e federal possibilitando um atendimento mais eficaz. 

Aponte a alternativa que não corresponde a um sistema de informação usado pelo SUS: 

a) Sistema de Cadastro Nacional do SUAS(CAdSUAS). 

b) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

c) Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc). 

d) Sistemas de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 

e) Sistemas de Informação Ambulatoriais do SUS (SAI-SUS). 

30 – A Política Nacional de Atenção Básica define o número de pessoas que cada 

Agente Comunitário de Saúde pode atender. De acordo com essa política o número 

máximo de pessoas atendidas por um ACS é: 

a) 755. 

b) 760. 

c) 750. 

d) 850. 

e) 900. 


