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ACS Agente Comunitário de Saúde   
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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

5 de junho

14 às 17h30

25 questões

3h30 de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

1. Assinale a alternativa que apresenta a correta divi-
são silábica das palavras.

a. SQUARE co-mu-ni-tá-ri-o / as-sis-tên-cia
b. SQUARE co-mu-ni-tá-rio / as-sis-tên-ci-a
c. SQUARE com-u-ni-tá-ri-o / a-ssis-tên-ci-a
d. SQUARE co-mu-ni-tá-ri-o / a-ssis-tên-cia
e. Check-square co-mu-ni-tá-rio / as-sis-tên-cia

2. Assinale a alternativa em que todos os substanti-
vos são femininos, segundo a norma culta.

a. SQUARE quilograma / cal / dogma / herpes
b. Check-square saúde / dinamite / omoplata / alface
c. SQUARE ferrugem / amidalite / dilema / pane
d. SQUARE telefonema / pijama / testemunha / sósia
e. SQUARE televisão / hematoma / pernoite / idioma

3. Assinale a alternativa em que todos os plurais este-
jam corretos.

a. SQUARE a atriz (as atrizes) / o limão (os limões) /  
o pires (os pireses)

b. SQUARE o cidadão (os cidadões) /  
a religião (as religiões) / o lápis (os lápis)

c. SQUARE o atum (os atums) / o mel (os méis) /  
a mãe (as mães)

d. Check-square o ônibus (os ônibus) / o mal (os males) /  
o fóssil (os fósseis)

e. SQUARE a guardiã (as guardiãs) / o pão (os pãos) /  
o atlas (os atlas)

4. Assinale a alternativa em que todos os adjetivos 
estão corretos quanto ao gênero.

a. Check-square aluno francês – aluna francesa /  
garoto hindu – garota hindu

b. SQUARE homem europeu – mulher europeia /  
menino judeu – menina judeu

c. SQUARE moço cristão – moça cristão /  
aluno cortês – aluna cortês

d. SQUARE professor célebre – professora célebre /  
menino órfão – menina órfão

e. SQUARE moço ateu – moça ateu /  
aluno são – aluna sã

5. Relacione os coletivos listados na coluna 1 com 
suas descrições corretas na coluna 2.

Coluna 1 Coletivo

1. enxame
2. horda
3. flora
4. ramalhete
5. fauna
6. plateia

Coluna 2 Descrição

( ) animais de uma região.
( ) várias abelhas.
( ) vários espectadores.
( ) muitos bandidos.
( ) plantas de uma região.
( ) várias flores.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 3 • 1 • 2 • 6 • 5 • 4
b. SQUARE 3 • 2 • 4 • 6 • 1 • 5
c. SQUARE 3 • 2 • 4 • 6 • 5 • 1
d. Check-square 5 • 1 • 6 • 2 • 3 • 4
e. SQUARE 5 • 1 • 6 • 2 • 4 • 3

Noções de Matemática 5 questões

6. Oito amigos decidem alugar uma van para fazer 
uma excursão. O custo da van é de R$ 368.

Se os amigos dividem o custo da van igualmente 
entre eles, então quanto cada amigo irá pagar?

a. SQUARE Mais de R$ 55.
b. SQUARE Mais de R$ 50 e menos de R$ 55.
c. Check-square Mais de R$ 45 e menos de R$ 50.
d. SQUARE Mais de R$ 40 e menos de R$ 45.
e. SQUARE Menos de R$ 40.

7. Uma mesa retangular tem medidas do tampo de 
110 cm por 60 cm.

Logo, a área do tampo da mesa é igual a:

a. Check-square 0,66 m2.
b. SQUARE 0,066 m2.
c. SQUARE 0,0066 m2.
d. SQUARE 6,6 m2.
e. SQUARE 66 m2.
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8. João coleciona selos. Certo dia, ele compra 7 selos 
do tipo A e 4 selos do tipo B.

Se cada selo do tipo A custa R$ 8 e cada selo do tipo B 
custa R$ 19, então o valor que João pagou pelos selos 
(3 do tipo A e 4 do tipo B) é:

a. SQUARE Maior que R$ 145.
b. SQUARE Maior que R$ 140 e menor que R$ 145.
c. SQUARE Maior que R$ 135 e menor que R$ 140.
d. Check-square Maior que R$ 130 e menor que R$ 135.
e. SQUARE Menor que R$ 130.

9. Em uma empresa, 15% dos funcionários são fluen-
tes em francês e o restante não é fluente em francês.

Se o total de funcionários que não é fluente em fran-
cês é igual a 1037, então o número total de funcioná-
rios nesta empresa é:

a. SQUARE Maior que 1241.
b. SQUARE Maior que 1236 e menor que 1241.
c. SQUARE Maior que 1231 e menor que 1236.
d. SQUARE Maior que 1224 e menor que 1231.
e. Check-square Menor que 1224.

10. Maria investe um capital de R$ 22.600 em uma 
aplicação que rende juros simples mensais de 2%.

Logo, ao fim de 7 meses, o valor em juros que Maria 
obtiver com sua aplicação é:

a. SQUARE Maior que R$ 3170.
b. Check-square Maior que R$ 3160 e menor que R$ 3170.
c. SQUARE Maior que R$ 3150 e menor que R$ 3160.
d. SQUARE Maior que R$ 3140 e menor que R$ 3150.
e. SQUARE Menor que R$ 3140.

Higiene e segurança no trabalho 5 questões

11. Qual o nome do Equipamento  
de Proteção Individual ilus-
trado ao lado?

a. SQUARE talabarte
b. SQUARE mosquetão
c. SQUARE trava-quedas
d. Check-square protetor auricular
e. SQUARE cinto de segurança

12. João é responsável pela capina no estaciona-
mento localizado no piso térreo em seu local de 
trabalho.

Assinale a alternativa que corresponde a um Equipa-
mento de Proteção Individual indispensável para que 
João faça sua tarefa com segurança.

a. SQUARE boné
b. SQUARE talabarte
c. SQUARE mosquetão
d. SQUARE trava-quedas
e. Check-square luvas de proteção

13. Marina presenciou uma colega de trabalho rece-
bendo uma descarga elétrica decorrente de um curto-

-circuito de um fio desencapado.

Qual deve ser a atitude de Marina para manter a sua 
segurança e a de todos os envolvidos?

a. SQUARE Sair rapidamente do local e continuar com suas 
tarefas.

b. Check-square Isolar a área, desligar a fonte de energia e cha-
mar o socorro competente.

c. SQUARE Pisar no fio desencapado e empurrar a colega 
de trabalho recebendo uma descarga elétrica 
com força.

d. SQUARE Empurrar pelo tronco com ambas as mãos e 
com muita força a colega de trabalho rece-
bendo uma descarga elétrica.

e. SQUARE Puxar para si com ambas as mãos a colega de 
trabalho recebendo uma descarga elétrica.

14. Para a prevenção da COVID-19 é indispensável:

a. SQUARE Não usar máscara caso esteja com sintomas 
gripais, e espirrar para o alto.

b. SQUARE Não cobrir o nariz e a boca com o braço 
dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar.

c. Check-square Limpar as mãos com frequência, utilizando 
sabão e água ou álcool 70%.

d. SQUARE Ficar o mais próximo possível de algum colega 
de trabalho com sintomas gripais em ambiente 
fechado.

e. SQUARE Permanecer em locais fechados e sem ventila-
ção em vez de ambientes abertos e bem venti-
lados. Feche uma janela se estiver em um local 
aberto e bem ventilado.
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18. As atividades de Agente Comunitário de Saúde 
e de Agente de Combate às Endemias foram regula-
mentadas por Lei, destacando-se que suas atividades 
são realizadas exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com vínculo direto com órgãos 
ou entidades da administração direta, autárquica ou 
fundacional.

Essa lei foi a:

a. SQUARE Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990.
b. SQUARE Lei 8142/90, de 28 de dezembro de 1990.
c. Check-square Lei 11.350, de 05 de outubro de 2006.
d. SQUARE Norma operacional da assistência à saúde – 

NOAS-SUS 1.
e. SQUARE Norma operacional da assistência à saúde – 

NOAS-SUS 2.

19. Após 21 semanas sem registros de novos casos de 
sarampo em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da 
Saúde confirma o fim do surto da doença no estado, 
que começou em julho de 2019. Um dos motivos para 
isso foi sem dúvida a vacinação.

No calendário vacinal da DIVE/SC, em crianças, a 1a 
dose da vacina contra o sarampo é feita:

a. SQUARE Com a vacina antissarampo ao nascimento, 
juntamente com BCG e hepatite B.

b. SQUARE Com 6 meses com a vacina VIP/VOP.
c. SQUARE Com a vacina DPT com 12 meses.
d. Check-square Com a vacina tríplice viral com 12 meses.
e. SQUARE Com a vacina pentavalente aos 15 meses.

20. O agente comunitário de saúde (ACS) é um perso-
nagem muito importante na implementação do Sis-
tema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre 
os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a 
comunidade.

Não é atribuição do ACS:

a. SQUARE Identificar áreas e situações de risco individual 
e coletivo.

b. SQUARE Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde 
sempre que necessário.

c. SQUARE Orientar as pessoas, de acordo com as instru-
ções da equipe de saúde.

d. SQUARE Acompanhar a situação de saúde das pessoas, 
para ajudá-las a conseguir bons resultados.

e. Check-square Fazer a coleta de exames laboratoriais, sangue, 
fezes e/ou urina em pacientes de risco impossi-
bilitados de se locomover de seu domicílio.

15. De modo a tornar compatível, permanentemente, 
o trabalho com a preservação da vida e promoção 
da saúde do trabalhador, a Norma Regulamentadora 
(NR 5) estabelece os parâmetros e os requisitos da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
que tem por objetivo:

a. SQUARE prevenção de acidentes e doenças relacionadas 
ao lazer.

b. Check-square prevenção de acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho.

c. SQUARE manutenção de acidentes e doenças relaciona-
das ao trabalho.

d. SQUARE manutenção de acidentes e doenças relaciona-
das ao lazer.

e. SQUARE manutenção da inexistência de equipamen-
tos de proteção individual no ambiente de 
trabalho.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. No arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, 
a lei que regula, em todo o território nacional, as ações 
e serviços de saúde, executados isolada ou conjunta-
mente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de Direito Público ou privado é a:

a. Check-square Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990.
b. SQUARE Lei 8142/90, de 28 de dezembro de 1990.
c. SQUARE Lei 11.350, de 05 de outubro de 2006.
d. SQUARE Norma operacional da assistência à saúde – 

NOAS-SUS 1.
e. SQUARE Norma operacional da assistência à saúde – 

NOAS-SUS 2.

17. Após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
uma nova regulamentação permitiu que em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, fossem instituídas as seguintes instâncias 
colegiadas da Conferência de Saúde, e do Conselho de 
Saúde, regulamentas na:

a. SQUARE Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990.
b. Check-square Lei 8142/90, de 28 de dezembro de 1990.
c. SQUARE Lei 11.350, de 05 de outubro de 2006.
d. SQUARE Norma operacional da assistência à saúde – 

NOAS-SUS 1.
e. SQUARE Norma operacional da assistência à saúde – 

NOAS-SUS 2.
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21. Nas doenças infecciosas que no seu ciclo de trans-
missão apresentam um vetor, o combate à prolifera-
ção ou erradicação do vetor pode, da mesma forma, 
controlar ou erradicar uma doença, como por exem-
plo o combate ao vetor Aedes aegypti na:

a. SQUARE Raiva.
b. SQUARE Malária.
c. Check-square Dengue.
d. SQUARE Hanseníase.
e. SQUARE Leishmaniose.

22. Analise as afirmativas abaixo sobre a Política 
Nacional da Atenção Básica.

1. A Atenção Primária à Saúde (APS), também 
conhecida no Brasil como Atenção Básica (AB), 
trabalha com a Estratégia Saúde da Família .

2. A Atenção Primária à Saúde (APS) é caracteri-
zada pelo desenvolvimento de um conjunto 
de ações de promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, trata-
mento, reabilitação e manutenção da saúde.

3. A Atenção Primária à Saúde (APS) inclui 
ações, desenvolvidas por uma equipe de 
saúde, dirigidas a cada pessoa, às famílias e à 
coletividade ou conjunto de pessoas de um 
determinado território.

4. O Ministério da Saúde definiu a Saúde da 
Família como estratégia prioritária para a 
organização e fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde (APS) no País.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. A doença crônica que tem como característica o 
corpo não produzir insulina ou não conseguir empre-
gar adequadamente a insulina que produz, levando a 
níveis elevados de glicose no sangue e a longo prazo 
muitas complicações clínicas é:

a. Check-square O diabetes mellitus.
b. SQUARE A hipertensão arterial.
c. SQUARE A doença renal crônica.
d. SQUARE A insuficiência cardíaca congestiva.
e. SQUARE A pancreatite crônica por alcoolismo.

24. A hepatite é uma doença infecciosa viral, cuja 
gravidade está ligada ao tipo do vírus e sua prevenção, 
está relacionada às formas de transmissão da doença.

A transmissão pelo ciclo fecal-oral, veiculação hídrica, 
pessoa a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), 
alimentos contaminados e objetos inanimados, ocorre 
na transmissão do:

a. Check-square Vírus da hepatite A.
b. SQUARE Vírus da hepatite B.
c. SQUARE Vírus da hepatite C.
d. SQUARE Vírus da hepatite D.
e. SQUARE Vírus da hepatite crônica.

25. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
são causadas por vírus, bactérias ou outros microrga-
nismos e transmitidas, principalmente, por meio do 
contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de cami-
sinha masculina ou feminina, com uma pessoa que 
esteja infectada.

São características da infecção causada pelo Papiloma-
vírus Humano (HPV):

a. SQUARE A formação de feridas múltiplas e dolorosas de 
tamanho pequeno com presença de pus, que 
aparecem com frequência nos órgãos genitais 
(ex.: pênis, ânus e vulva).

b. SQUARE Em mulheres, a dor ao urinar ou no baixo ven-
tre (pé da barriga), corrimento amarelado ou 
claro, fora da época da menstruação, dor ou 
sangramento durante a relação sexual.

c. Check-square O aparecimento de verrugas na região genital 
e no ânus (denominadas tecnicamente condi-
lomas acuminados e popularmente conhecidas 
como “crista de galo”, “figueira” ou “cavalo de 
crista”).

d. SQUARE Em homens, ardor e esquentamento ao urinar, 
podendo haver corrimento ou pus, além de dor 
nos testículos.

e. SQUARE O aparecimento de uma ferida, geralmente 
única, no local de entrada da bactéria (pênis, 
vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou 
outros locais da pele), chamada de “cancro duro”.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.

CONCURSO PÚBLICO
Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL 001/2022

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
— PARA AS ÁREAS 4, 5 E 7 —
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