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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nova Itaberaba/SC 
 

Agente Comunitário de Saúde 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Legislação  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
05 
10 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), faça a marcação correspondente ao seu 
tipo de prova, constante na capa deste caderno, e assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até duas horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35            

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 
Quanto um ator ganha pelo papel de figurante em uma série 

de TV? 
  
 No Brasil, emissoras pagam de R$ 60 a R$ 200 por dia 
de gravação, mas a maior parte dos pagamentos costuma ir 
só até os R$ 80, sendo que, em alguns casos, produtoras 
descontam 11% de imposto deste valor – sem falar da 
porcentagem das agências, que fazem o intermédio do 
processo. Não há muita distinção de remuneração entre 
gêneros (policial, comédia, drama, etc.) – a diferença, no 
final, é pelo número de horas ou dias trabalhados. 
 Além do salário, as condições também estão longe das 
ideais. Em 2019, uma reportagem do UOL expôs a dura vida 
de figurantes que trabalham em novelas brasileiras. Os 
relatos abordavam desde alimentação (os lugares em que o 
elenco de apoio come e se troca é diferente do elenco 
principal), longas jornadas de trabalho e falta de estrutura – 
em um dos depoimentos, figurantes passaram frio em uma 
gravação de madrugada, pois não havia roupões e casacos 
para todo mundo. 
 Em 2016, foi a vez do britânico The Guardian fazer algo 
parecido. O relato do jornal falou sobre as diferenças de 
tratamento entre o elenco de apoio e o principal – algumas 
delas, inclusive, previstas no contrato, como o fato de 
figurantes serem impedidos de conversar com os atores 
mais famosos. 
 Felizmente, isso não acontece em todo lugar. Nos EUA, 
o SAG-AFTRA, sindicato dos atores dos EUA, possui uma 
extensa cartilha sobre os direitos dos chamados background 
actors (“atores de fundo”, ou figurantes). Tem de tudo ali: 
garantia de hora extra, folga, guia de referência para 
remuneração, entre outros. 
 De acordo com esse documento, os figurantes lá 
ganham de US$ 179 a US$ 415 por uma diária de gravação 
(oito horas de trabalho + uma de almoço). Essa variação 
existe, pois tudo influencia no valor final. Precisa decorar 
falas? Ganha mais. Vai exercer algum talento especial, como 
dançar, mergulhar ou andar de skate? Ganha mais também. 

https://super.abril.com.br/blog/oraculo/quanto... - adaptado. 

 

1) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Nos EUA, diferentemente do Brasil, os figurantes possuem 

uma cartilha sobre os seus direitos. 
b) No Brasil, as emissoras pagam, no máximo, R$200 por dia 

de gravação. 
c) No Brasil, além do baixo valor na remuneração dos 

figurantes, ainda pode ocorrer descontos relacionados a 
impostos. 

d) As diferenças entre o tratamento dado ao elenco de apoio 
e ao principal foram noticiadas por um jornal norte-
americano. 

e) Os figurantes, nos Estados Unidos, têm jornada diária de 
oito horas de trabalho, mais uma hora destinada ao 
almoço. 

 

2) Em relação à classe gramatical da palavra sublinhada em 
“Tem de tudo ali”, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Substantivo. 
b) Adjetivo. 
c) Pronome. 
d) Artigo. 
e) Advérbio. 
 

3) Com relação ao uso da pontuação, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Brasília, 10 de fevereiro, de 2013. 
(_) A subida até o mirante, deixou a criança exausta.  
(_) Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - C. 
 

4) Assinalar a alternativa cuja palavra está grafada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Colosal. 
b) Dissimulado. 
c) Consseder. 
d) Antisocial. 
e) Amanhesser. 
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5) A palavra sublinhada em “Aquelas eram pessoas 
inóspitas.” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 
 
a) Acolhedoras. 
b) Hospitaleiras. 
c) Aconchegantes. 
d) Afáveis. 
e) Rudes. 
 

6) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A menina chegou _________ cansada, pois já era _____-dia 
e _____. 
 
a) meia | meia | meia  
b) meia | meia | meio 
c) meia | meio | meio 
d) meio | meia | meia 
e) meio | meio | meia 
 

7) Em relação à ortografia, marcar C para as palavras Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Incólume. 
(_) Insolente. 
(_) Ingodar. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

8) Na oração “Quando você saiu, ela chegou”, o termo 
sublinhado exprime ideia de: 
 
a) Tempo. 
b) Causa. 
c) Proporção. 
d) Concessão. 
e) Predicação. 
 

9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Rol é o mesmo que ________. 
 
a) lista 
b) listra 
c) lisura 
d) liteira 
e) lítio 
 

10) Em relação à flexão de número, analisar os itens abaixo: 
 
I. O plural de “pajem” é “pajens”. 
II. O plural de “réptil” é “répteis”. 
III. O plural de “canil” é “canis”. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Considerando-se que são necessários 30min para encher 
um recipiente com duas mangueiras, que possuem a mesma 
vazão de água, ao todo, quantas mangueiras iguais às 
anteriores são necessárias para que se encha esse recipiente 
em 10min? 
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 

 

 

 

 

12) Paulo fez um investimento a juros simples, no valor de 
R$ 1.500,00, pelo tempo de 1 ano, e com uma taxa de 2% ao 
mês. Assinalar a alternativa que apresenta o valor total que 
Paulo terá ao final da aplicação: 
 
a) R$ 1.900,00 
b) R$ 1.850,00 
c) R$ 1.860,00 
d) R$ 1.910,00 
e) R$ 1.890,00 
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13) Em certa sala de aula, há um total de 40 alunos, e sabe-
se que 14 alunos possuem um irmão, 12 possuem uma irmã 
e 19 não possuem irmãos. Sendo assim, quantos alunos 
dessa turma possuem um irmão e uma irmã? 
 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
e) 8 
 

 

14) O valor de x que satisfaz a equação abaixo corresponde à 
quantidade de pacientes atendidos por um dentista em 
certo dia. Sendo assim, ao todo, quantos pacientes esse 
dentista atendeu em certo dia? 
 

5x + 26 = 111 
 
a) 17 
b) 18 
c) 19 
d) 20 
e) 21 
 

 

 

15) Pedro comprou um ar condicionado que, inicialmente, 
possuía um valor de R$ 1.100,00. Sabendo-se que ele obteve 
um desconto de 15% por ter feito o pagamento em dinheiro, 
pode-se afirmar que o valor total pago por ele foi igual a: 
 
a) R$ 915,00 
b) R$ 920,00 
c) R$ 935,00 
d) R$ 960,00 
e) R$ 985,00 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
16) De acordo com a Constituição Federal, são direitos 
sociais, entre outros, a: 
 
I. Alimentação. 
II. Segurança. 
III. Assistência aos desamparados. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

17) Segundo a Lei Orgânica do Município, sobre a saúde, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A Lei disporá sobre a organização e o funcionamento do 
Conselho, estabelecendo a _________________, entendida 
como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 
 
a) integralidade da assistência 
b) universalidade da assistência 
c) Atenção Primária 
d) Estratégia de Saúde da Família 
e) Região de Saúde 
 

18) Segundo a Lei Municipal nº 1.228/2019 - Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município, ao entrar em 
exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de: 
 
a) 12 meses. 
b) 36 meses. 
c) 24 meses. 
d) 2 anos. 
e) 5 anos. 
 

19) Segundo a Lei Municipal nº 1.228/2019 - Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município, sobre vencimento e 
remuneração, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) A título de vencimento, os servidores de nível 

fundamental receberão vencimento base, o qual poderá 
ser menor do que um salário-mínimo nacional.  

(_) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar 
ao serviço sem motivo justificado. 

(_) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior poderão ser compensadas a critério da chefia 
imediata, sendo assim consideradas como tempo de 
serviço. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
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20) De acordo com a Lei Municipal nº 1.228/2019 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, o servidor 
poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo: 
 
a) Por 3 dias, a cada 6 meses de serviço público, para doação 

de sangue. 
b) Por 7 dias consecutivos, em razão de casamento. 
c) Por 2 dias, no caso de nascimento ou adoção de filhos. 
d) 2 horas por dia, sendo 1 hora pela manhã e 1 hora pela 

tarde, para amamentar o próprio filho, até a idade de seis 
meses. 

e) Por 7 dias consecutivos, no caso de falecimento de 
cônjuge, pais ou filhos, exclusivamente. 

  
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) A doença foi erradicada graças a um esforço global de 10 
anos, liderado pela Organização Mundial da Saúde, que 
envolveu milhares de profissionais de saúde, em todo o 
mundo, para administrar meio bilhão de vacinas. 

https://www.paho.org... - adaptado. 

 
De acordo com a notícia acima, a única doença que foi 
erradicada até hoje é o(a): 
 
a) Varíola. 
b) HIV. 
c) Doença de Chagas. 
d) Influenza. 
e) Sarampo. 
 

22) Uma explosão deixou mais de 100 mortos e cerca de 
4 mil feridos no dia 04 de agosto de 2020, segundo a 
contagem oficial do governo do Líbano e da Cruz Vermelha. 
A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém 
que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante. 

https://g1.globo.com/mundo... - adaptado. 

 
A explosão que ocorreu no Líbano, no ano de 2020, foi na 
cidade de: 
 
a) Beirute. 
b) Jbeil. 
c) Balbeque. 
d) Sídon. 
e) Trípoli. 
 

23) No Word 2010, é possível: 
 
I. Alterar a fonte padrão. 
II. Adicionar um gráfico. 
III. Baixar diversos modelos de calendário. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre privacidade, alguns dos principais riscos 
relacionados ao uso de rede sociais são: 
 
I. Contato com pessoas mal-intencionadas, pois qualquer 

pessoa pode criar um perfil falso, tentando se passar por 
uma pessoa conhecida e, sem que saiba, o usuário pode 
ter, na sua rede (lista) de contatos, pessoas com as quais 
jamais se relacionaria no dia a dia.  

II. Invasão de privacidade: quanto maior a rede de contatos 
do usuário, maior é o número de pessoas que possui 
acesso ao que ele divulga, e menores são as garantias de 
que suas informações não serão repassadas. 

III. Vazamento de informações: há diversos casos de 
empresas que tiveram o conteúdo de reuniões e detalhes 
técnicos de novos produtos divulgados na internet e que, 
por isso, foram obrigadas a rever políticas e antecipar, 
adiar ou cancelar decisões.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

25) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos 
de software: 
 
a) Webcam, teclado, mouse. 
b) Monitor, webcam, Word. 
c) Processador, antivírus, Windows 10. 
d) Placa de vídeo, placa de som, placa-mãe. 
e) Antivírus, malware, Google Chrome. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, os 
hospitais e demais estabelecimentos, públicos e particulares, 
de atenção à saúde de gestantes são obrigados a: 
 
I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de 

prontuários individuais, pelo prazo máximo de 30 dias. 
II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 

impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. 
III. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 

permanência junto à mãe. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre a saúde, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover condições dispensáveis ao seu 
pleno exercício.  

(_) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.  

(_) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em caráter complementar. 

 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
e) E - E - E. 
 

28) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, sobre as formas de violência doméstica contra a 
mulher, a violência entendida como qualquer conduta que 
ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher é 
classificada como violência: 
 
a) Física. 
b) Psicológica. 
c) Sexual. 
d) Patrimonial. 
e) Moral. 
 

29) Segundo a Portaria de Consolidação nº 4/2017, a 
notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo. Marcar C para as doenças 
que devem ser notificadas às autoridades de saúde, E para 
as que não devem ser e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Dengue. 
(_) Febre amarela. 
(_) Febre Chikungunya. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

30) Segundo a Portaria de Consolidação nº 5/2017, sobre a 
carteira de vacinação, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) O cartão ou caderneta de vacinação é um documento de 

caráter pessoal e intransferível, válido em todo o 
território nacional.  

(_) O cartão de vacinação deve ser atualizado em 
conformidade com as indicações do Calendário Nacional 
de Vacinação. 

(_) As informações a serem preenchidas na caderneta de 
vacinação são somente o nome da vacina e a data de 
aplicação. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
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31) Sobre as orientações do Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) para as pessoas com diagnóstico de diabetes, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Orientar que se evite a escovação dos dentes após as 

refeições, pois pode causar feridas nas gengivas. 
II. Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável, 

cumprimento de dieta conforme prescrição médica ou do 
nutricionista, atividade física e controle de peso. 

III. Orientar para ter cuidado corporal redobrado, 
especialmente com os pés. Informar que devem ser 
evitados sapatos apertados, uso de gilete, alicate de 
cutícula, entre outros. 

 
 Está(ão) CORRETO(S): 
  
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

32) Sobre o alcoolismo, analisar os itens abaixo: 
  
I. As mulheres, em geral, por sua constituição biológica, têm 

maior sensibilidade ao uso de álcool que os homens.  
II. Não existem quantidades consideradas seguras para o 

consumo de álcool durante a gestação. 
III. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a 

assistência aos usuários de álcool deve ser oferecida 
exclusivamente nos hospitais. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
  
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens.  
e) Nenhum dos itens. 
 

33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
  
O ________ representa o que existe naquela localidade: 
ruas, casas, escolas, serviços de saúde, pontes, córregos e 
outras coisas importantes. Deve ser uma ferramenta 
indispensável para o trabalho do ACS. 
 
a) gráfico 
b) mapa 
c) cadastro 
d) registro populacional 
e) posto de saúde 
 

34) Sobre os procedimentos e orientações do ACS em casos 
de tracoma, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
  
(_) O ACS deve orientar os familiares da pessoa com tracoma 

a evitar lavar o rosto. 
(_) A 1ª visita de controle do caso deve ser realizada 12 

meses após início do tratamento. 
(_) O ACS deve orientar que se evite dividir lençóis e toalhas, 

para prevenir a disseminação do tracoma. 
  
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
e) E - E - E. 
 

35) A hanseníase é uma doença transmissível, à qual a 
maioria das pessoas é resistente. Porém, o ACS deve tomar 
muito cuidado para identificar os grupos de risco, pois a 
doença se desenvolve lentamente. O tempo entre o contato 
com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros 
sintomas pode levar, em média, de: 
  
a) Dois a cinco meses. 
b) Um a dois meses. 
c) Um a dois anos. 
d) Dois a cinco anos. 
e) Dois a cinco dias. 


	Agente Comunitário de Saúde.PROVA TIPO 1
	Agente Comunitário de Saúde_M1 PROVA TIPO 1

