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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CORONEL MARTINS/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 
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

06 
06 
05 
08 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), 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 e trinta minutos, 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. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Cientistas encontram fóssil de tartaruga de 2,4 metros 
 

Se você acha que as tartarugas das Galápagos são 
as maiores de todas, sentimos lhe informar que você está 
enganado. Entre 13 e 7 milhões de anos atrás (pouquíssimo 
tempo em escala geológica), a Stupendemys geographicus, 
uma tartaruga que podia alcançar quatro metros e pesar 
1,25 tonelada, já existia.  

E agora, cientistas encontraram um (baita) fóssil do 
animal. Os registros estavam no deserto de Tatacoa 
(Colômbia) e na região de Urumaco (Venezuela), que na 
época eram uma floresta tropical – uma protoamazônia, 
digamos.  

A Stupendemys, como o nome sugere, é realmente 
estupenda. Só pra ter uma ideia, o novo fóssil é 100 vezes 
maior que seu parente mais próximo, a tartaruga-de-cabeça-
grande-do-amazonas.  

(Site: Abril - adaptado.) 
 
 

1) Conforme o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O nome Stupendemys sugere que a tartaruga não é 

estupenda. 
b) Já existia, entre 13 e 7 milhões de anos atrás, uma 

tartaruga que podia pesar 1,25 toneladas. 
c) Os cientistas não registraram o local onde o fóssil da 

tartaruga Stupendemys geographicus foi encontrado.  
d) As tartarugas de Galápagos são as maiores já 

encontradas. 
 
 

2) Conforme seu significado no texto, a palavra “baita” 
(segundo parágrafo) tem o mesmo sentido que: 
 
a) Pequeno. 
b) Difícil.  
c) Gigantesco. 
d) Insignificante. 
 
 

3) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Dureza. 
b) Dezarme. 
c) Defeza. 
d) Duqueza. 
 
 

4) Assinalar a alternativa cuja pontuação está CORRETA: 
 
a) Menina, entre logo em casa. 
b) A mentira, era a única companhia. 
c) Ninguém pôde, dizer-lhe uma só palavra. 
d) Os avós levaram, os netos para o cinema. 
 

5) Assinalar a alternativa cuja palavra está grafada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Rixa. 
b) Gracha. 
c) Xalé. 
d) Baicho. 
 
 

6) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Agrário. 
b) Sáfari. 
c) Honorário. 
d) Íris. 
  

MATEMÁTICA 
 
7) Gabriel fez um bolo e cortou em 16 fatias. Sabendo-se 
que ele tem que levar, para a escola, 128 fatias para uma 
festa, no mínimo, quantos bolos iguais ao anterior ele 
precisa fazer para conseguir as fatias a fim de levar para a 
escola? 
 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
 

 

8) Carolina comprou 25,46m de tecido. Ela utilizou 4,25m 
para fazer uma peça de roupa e 7,34m para fazer toalhas de 
mesa. Sendo assim, ao todo, quantos metros de tecido 
sobraram? 
 
a) 13,21m 
b) 13,43m 
c) 13,65m 
d) 13,87m 
 

 

9) Pedro vende erva para chimarrão na sua região. O preço 
do pacote que ele vende é R$ 13,50. Assinalar a alternativa 
que apresenta o valor total semanal recebido em reais por 
Pedro, se ele vender 13 pacotes de erva na semana:  
 
a) R$ 175,00 
b) R$ 176,00 
c) R$ 175,50 
d) R$ 177,00 
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10) Carla foi contratada em uma loja de roupas masculinas, 
para vendas. O salário de Carla é composto por duas partes: 
uma parte fixa, de R$ 1.150,00; e mais uma comissão, de 
R$ 35,00, por cada peça vendida. No mês de julho, Carla 
vendeu 12 peças de roupas. Assinalar a alternativa que 
apresenta, respectivamente, o valor da comissão de Carla, 
no mês de julho, e o seu salário, incluindo a comissão: 
 
a) R$ 420,00 | R$ 1.570,00 
b) R$ 400,00 | R$ 1.550,00 
c) R$ 300,00 |R$ 1.450,00 
d) R$ 430,00 | R$ 1.580,00 
 

 

11) Qual o valor da área de um retângulo, que possui 15cm 
de comprimento e 8cm de largura? 
 
a) 105cm² 
b) 110cm² 
c) 115cm² 
d) 120cm² 
 

 

12) Certo recipiente contém 4L de água, que serão divididos 
igualmente em 16 copos. Sendo assim, ao todo, qual a 
quantidade de água que deverá ter em cada copo após essa 
divisão? 
 
a) 325mL 
b) 300mL 
c) 275mL 
d) 250mL 
  
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

13) Dados das primeiras cinco semanas de 2020 mostram 
mais casos de dengue na comparação com ano passado; 
Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná têm situação mais 
preocupante. 

(Site: Globo - adaptado.) 
 

O agente transmissor da dengue no Brasil é o: 
 
a) Pombo. 
b) Mosquito Aedes aegypti. 
c) Rato. 
d) Mosquito Culex. 
 
 

14) Em relação ao alistamento eleitoral e o voto no Brasil, 
assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA: 
 

a) São facultativos para os maiores de 70 anos. 
b) São obrigatórios para pessoas de 18 anos. 
c) São facultativos para os maiores de 16 anos e menores de 

18 anos. 
d) São obrigatórios para os analfabetos. 

15) A última Copa do Mundo realizada no Brasil foi no ano 
de: 
 
a) 2006. 
b) 2010. 
c) 2014. 
d) 2018. 
 

16) Sobre reciclagem, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) A reciclagem gera economia de matérias-primas, água e 

energia. 
(_) Um material reciclável pode ser transformado em outro 

novo material. 
 
a) E - C. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

17) Em relação aos atalhos de teclado do Word 2010, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Ctrl + T pode ser utilizado para centralizar o texto (1ª parte). 
Ctrl + N pode ser utilizado para selecionar todo o texto 
(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. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
18) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício (1ª parte). O dever do Estado com a saúde exclui o 
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 
(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. 
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19) De acordo com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são 
obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada. No caso de entidades filantrópicas, 
ou casa-lar, é obrigatória a cobrança de participação do 
idoso no custeio da entidade (1ª parte). O acolhimento de 
idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo 
familiar, caracteriza a dependência econômica, para os 
efeitos legais (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. 
 

20) Segundo a Lei Orgânica Municipal, sobre as ações e os 
serviços públicos de saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I. Integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 
II. Constituem um sistema único. 
III. A participação da comunidade é uma de suas diretrizes. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

21) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5/2017, 
sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) Protege contra formas graves de tuberculose. 
(_) Pode ser aplicada em gestantes e pessoas 

imunodeprimidas, sem contraindicação. 
(_) É disponibilizada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 

dias, ainda não vacinadas. 
 

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

22) Segundo as estratégias de controle da tuberculose que 
são responsabilidade da Atenção Básica, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Será realizado, na Atenção Básica, o tratamento 

supervisionado dos casos positivos. 
(_) A fim de efetuar o diagnóstico, a unidade deve 

encaminhar o indivíduo para exames laboratoriais e 
radiológicos.  

(_) Não se inclui, como medida preventiva, a busca de 
indivíduos que coabitam com o paciente tuberculoso. 

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

23) Sobre o cadastramento familiar e territorial, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Os dados relativos à estrutura familiar, como 

composição, situação conjugal, papéis e hierarquia não 
são necessários. 

(_) É muito importante identificar as microáreas de risco, 
que são áreas com indicadores de saúde muito bons. 

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

24) De acordo com O Trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde, sobre a visita domiciliar, analisar a sentença abaixo: 
 
É por meio da visita domiciliar e da sua inserção na 
comunidade que o agente vai compreendendo a forma de 
viver, os códigos, as crenças, enfim, a dinâmica de vida das 
famílias por ele acompanhadas (1ª parte). A visita domiciliar 
requer um “saber fazer” que se aprende no cotidiano, mas 
pode e deve se basear em algumas condutas que 
demonstrem respeito, atenção, valorização, compromisso e 
ética (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. 
 
 

25) Considerando-se os vários tipos de deficiência (visual, 
auditiva, física, intelectual), ao visitar as famílias nas 
comunidades, o ACS deve estar atento para: 
 
a) As condições de acessibilidade ao ambiente ou local.  
b) Não conversar com uma pessoa que tem deficiência 

auditiva olhando para seu rosto. 
c) Desestimular que uma criança com deficiência seja 

matriculada na escola regular.  
d) Restringir o acesso do deficiente a locais públicos. 
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