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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS 
 

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  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
06 
10 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), 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 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após 1h30min 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. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• 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  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

Por que rimos quando sentimos cócegas? 
 

A pele inteira possui _________ nervosas, mas algumas 
regiões possuem mais delas: é o caso das plantas dos pés e 
das axilas. Por isso, ao serem estimuladas, essas áreas 
causam muitas cócegas. 

Quando recebemos cócegas, sensores do nosso corpo 
enviam aos neurônios a mensagem de que há um perigo - 
afinal, a ação é inesperada. Então, os neurônios 
responsáveis pela sensação de cócegas formam uma 
conexão com os neurônios que levam ao riso. Aí, tudo se 
transforma em uma mistura de coceira e gargalhada. 

Diante dessa situação encarada como perigosa, nosso 
corpo fica tenso e alerta e a risada também é uma forma de 
relaxar e descarregar essa tensão. Essa reação é 
involuntária, por isso, mesmo que você não goste de receber 
cócegas e tente se _________ delas, acaba dando risada. 

Você já deve ter percebido que, se tentarmos fazer 
cócegas em nós mesmos, não damos risada. Os cientistas 
acreditam que isso acontece porque, para fazer isso, 
precisamos mexer os braços, por exemplo. Esse tipo de 
movimento, ligado a outros circuitos nervosos, desliga a área 
responsável pelas cócegas. 

 
(Fonte: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) terminassões l desvencilhar 
b) terminações l desvencilhar 
c) terminassões l desvensilhar 
d) terminações l desvenssilhar 
 

2) Considerando-se o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os cientistas conseguem explicar por que é possível sentir 

cócegas quando tentamos fazê-las em nós mesmos. 
b) O fato de rirmos ao recebermos cócegas não tem ligação 

com a forma como funcionam nossos neurônios. 
c) A risada é uma forma de continuarmos tensos e alertas na 

situação de perigo que as cócegas representam. 
d) As cócegas recebidas ativam sensores do corpo, que 

enviam aos neurônios a mensagem de que o corpo está 
em perigo. 

 

3) Se a expressão “neurônios responsáveis”, no segundo 
parágrafo, fosse substituída por “neurônio responsável”, 
quantas outras palavras deveriam sofrer alteração, para fins 
de concordância, nesse período: 
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
 

4) Assinalar a alternativa em que a pontuação está 
CORRETA: 
 
a) Parabéns amigo! 
b) João eu estou falando com você. 
c) Você sabe, que eu tenho razão não é querido? 
d) Passamos por algumas dificuldades, mas vencemos. 
 

5) Assinalar a alternativa cujo verbo sublinhado está no 
presente: 
 
a) Ele correu assim que a polícia chegou.  
b) Isso está errado.  
c) Ela chegará atrasada para o próprio casamento. 
d) Maria comprou a bermuda azul. 
 

6) Na frase “O menino comprou uma bicicleta.”, o termo 
sublinhado é um:   
 
a) Substantivo. 
b) Advérbio. 
c) Artigo. 
d) Numeral. 
 

7) Assinalar a alternativa que apresenta antônimos: 
 
a) Débil - frágil. 
b) Cômico - melancólico. 
c) Certo - garantido. 
d) Triste - enfadado. 
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8) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo 
abstrato:  
 
a) Gingado. 
b) Gato. 
c) Edifício. 
d) Brasil. 
 

9) Em relação à flexão de número dos adjetivos, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Eles foram considerados _______________. 
 
a) novo-rico 
b) novos-rico 
c) novos-ricos 
d) novo-ricos 
 

10) Assinalar a alternativa em que a crase está empregada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Maria parecia entregue à tristes sentimentos. 
b) Ele esteve cara à cara com a morte. 
c) Vou à Europa em dezembro. 
d) Fernando comprou um jipe à diesel. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Um trem desloca-se a uma velocidade média de 
300km/h e faz determinado percurso em duas horas. Em 
quanto tempo o trem faria o mesmo percurso, se a 
velocidade fosse de 400km/h? 
 
a) 2,7 horas 
b) 2,5 horas 
c) 1,75 hora 
d) 1,5 hora 
 
 
 

12) Em uma urna, há 7 bolas azuis, 8 bolas amarelas, 6 bolas 
verdes e 9 bolas brancas. Sorteando-se, ao acaso, uma das 
bolas dessa urna, a probabilidade de, na primeira retirada, 
ela sair verde é de: 
 
a) 1/6 
b) 1/5 
c) 1/4 
d) 1/2 
 

13) Em uma empresa, a razão entre mulheres e homens, 
nessa ordem, é de três por um. Se há, na empresa, 75 
mulheres, então, o número de homens é igual a: 
 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
 
 
 

14) Aos 21 anos, os pais presentearam a filha com 
R$ 10.000,00. A filha, muito animada, fez um plano de 
investimentos visando a duplicar o valor a cada ano. 
Começaria com os 10 mil, passaria a 20 mil, a 40 mil e, 
assim, sucessivamente. Se a sua pretensão se concretizar, 
ela atingirá o valor de um milhão de reais no: 
 
a) 12º ano. 
b) 7º ano. 
c) 9º ano. 
d) 14º ano. 
 
 
 

15) Em um dia de trabalho, o número de clientes mulheres 
atendidas em um salão de beleza excede o número de 
clientes homens atendidos em 20. Se o produto do número 
de clientes mulheres pelo de clientes homens é 156, o total 
de clientes atendidos, nesse dia, é: 
 
a) 32 
b) 24 
c) 18 
d) 44 
 
 
 

16) Um carro popular consome 1 litro de combustível para 
cada 12km rodados. Considerando essa informação, qual o 
consumo de combustível desse carro ao percorrer 120km? 
 
a) 100 
b) 10 
c) 0,1 
d) 0,01 
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17) Uma chapa padrão de MDF para fabricação de móveis 
tem medida de 1,8m por 2,7m, e, a cada parte retirada, 
consome-se uma determinada área. Considerando-se uma 
mesa com tampo retangular de 1,2m por 0,6m, e duas 
laterais iguais, também retangulares, de 0,7m por 0,6m, a 
área que RESTOU da chapa, após a fabricação total dessa 
mesa, foi de: 
 
a) 4,0m² 
b) 4,1m² 
c) 4,4m² 
d) 3,3m² 
 
 
 

18) Ricardo corrigiu 50% das questões da prova de João, e 
ele acertou 50% das questões corrigidas, ou seja, 7 questões. 
Com base nessa informação, é correto concluir que o 
número de questões da prova é igual a: 
 
a) 10 
b) 14 
c) 20 
d) 28 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
19) Durante a atuação profissional, o agente público que age 
com franqueza e se compromete com a verdade está agindo 
com: 
 
a) Parcialidade. 
b) Honestidade. 
c) Soberba. 
d) Negligência. 
 

20) Com relação à estabilização das despesas públicas com 
melhora da arrecadação, analisar os itens abaixo: 
 
I. Pode gerar condições para uma significativa redução dos 

juros básicos. 
II. Pode gerar descontrole inflacionário. 
III. Reduziria a dívida pública. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

21) Brasil é o 4º país que mais cresceu na implantação de 
energia solar em 2021. O forte ritmo de crescimento da 
implantação de projetos de energia solar no Brasil — seja de 
sistemas de geração distribuída, seja de usinas de grande 
porte — garantiu ao país a quarta colocação no ranking 
mundial de nações que mais acrescentaram capacidade da 
fonte fotovoltaica na matriz elétrica em 2021. 

(Fonte: Portal R7 - adaptado.) 
 
Com relação à energia solar, analisar os itens abaixo: 
 
I. Pode ser utilizada em estabelecimentos comerciais. 
II. Pode ser utilizada apenas em residências. 
III. O Brasil vem apresentando um grande crescimento na 

produção desta fonte de energia. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

22) A caixa de entrada de uma conta do Outlook 2013 
armazena as mensagens de e-mail recebidas e, por padrão, 
as organiza ordenando-as por: 
 
a) Remetente, seguindo a ordem alfabética. 
b) Data de recebimento, colocando as mais recentes no 

topo. 
c) Assunto, seguindo a ordem alfabética. 
d) Prioridade, colocando as mais urgentes no topo. 
 

23) Considerando-se o Excel 2013, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Desde que haja uma coluna de referência ao lado, grosso 
modo, é possível dizer que um ____________ sobre a alça de 
preenchimento tem a mesma função de arrastar a alça de 
preenchimento com o mouse. 
 
a) clique simples 
b) enter 
c) duplo clique 
d) clique com o botão direito 
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24) Considerando os conceitos e as definições de software e 
hardware, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Quando uma placa de vídeo começa a apresentar falhas, 

ela pode ser deletada do sistema para que uma nova 
versão, mais recente e com melhor desempenho, possa 
ser baixada e instalada. 

b) O Windows é um dos componentes físicos integrados ao 
computador e pode ser removido com uma chave de 
fenda, caso necessário. 

c) O processador é um exemplo de hardware.  
d) O monitor é um exemplo de software. 
  

LEGISLAÇÃO 
 
25) Em conformidade com a Constituição Federal, a 
República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais, entre outros, pelos seguintes princípios: 
 
I. Solução pacífica dos conflitos. 
II. Concessão de asilo político. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) De acordo com a Constituição Federal, sobre Direitos e 
Garantias Fundamentais, analisar a sentença abaixo: 
 
Às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação (1ª parte). Ninguém será privado de liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal (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. 
 

27) Em concordância com a Lei Orgânica do Município de 
Nova Hartz, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das 
artes, das letras e da ________________, observando o 
disposto na Constituição _______________ dispondo sobre a 
cultura. 
 
a) educação | Estadual 
b) música | Federal 
c) cultura em geral | Federal e Estadual 
d) cultura em geral | Federal 
 

28) Em concordância com a Lei Orgânica do Município de 
Nova Hartz, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
É __________ a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e 
ao cidadão investido em um deles, exercer função em outro, 
_______ nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 
 
a) vedado | salvo 
b) permitido | inclusive 
c) permitido | salvo 
d) vedado | inclusive 
 

29) De acordo com a Lei Municipal nº 819/2001 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, constituem 
indenizações ao servidor: 
 
I. Diárias. 
II. Ajuda de custo. 
III. Transporte. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

30) Em conformidade com a Lei Municipal nº 819/2001 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre 
o Concurso Público, analisar os itens abaixo: 
 
I. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por 

instruções especiais, constantes no edital, que deverão 
ser expedidas pelo órgão competente, com ampla 
publicidade. 

II. O limite de idade para inscrição em concurso público será 
de 45 anos, independente da natureza e da complexidade 
de cada cargo. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Considerando-se o Decreto nº 7.508/2011, que dispõe 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Portas de Entrada.  
(2) Mapa da Saúde. 
(3) Rede de Atenção à Saúde. 
(4) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 
 
(_) Serviços de saúde específicos para o atendimento da 

pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial. 

(_) Descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema. 

(_) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(_) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

 
a) 3 - 1 - 2 - 4. 
b) 3 - 2 - 4 - 1. 
c) 4 - 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 4 - 1 - 3. 
 

32) A respeito do direito da criança e do adolescente de 
serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante, garantido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Castigo físico. 
(2) Tratamento cruel ou degradante.  
 
(_) Sofrimento físico. 
(_) Humilhação. 
(_) Ameaça grave. 
(_) Ridicularização. 
 
a) 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 1 - 1. 
c) 2 - 2 - 1 - 1. 
d) 1 - 2 - 2 - 2. 
 

33) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente configura violência doméstica se o agressor 

conviver em coabitação com a agredida. 
b) A violência doméstica e familiar contra a mulher não 

constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos.  

c) A violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda a integridade ou saúde corporal, é uma forma de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

d) A calúnia, a injúria e a difamação não são consideradas 
violência contra a mulher. 

 

34) Em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 
2/2017, são atribuições comuns ao Agente Comunitário de 
Saúde e ao Agente de Combate a Endemias:  
 
a) Executar ações de controle de doenças, utilizando as 

medidas de controle químico, biológico, manejo 
ambiental e outras ações de manejo integrado de 
vetores. 

b) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 
ambiental, epidemiológico e sanitário do território em 
que atuam, contribuindo para o processo de 
territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe. 

c) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento 
das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 

d) Orientação e apoio, em domicílio, para a correta 
administração da medicação do paciente em situação de 
vulnerabilidade. 

 

35) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
são doenças de notificação compulsória:  
 
I. Cólera, Zika e Febre de Chikungunya. 
II. Sífilis, Peste e Raiva Humana. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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36) Considerando-se a Vigilância Ambiental em Saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
É um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a 
detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 
humana (1ª parte). Tem como um objetivo estabelecer os 
principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações 
relacionadas à vigilância ambiental em saúde nas diversas 
instâncias de competência (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. 
 

37) De acordo com a Caderneta de Saúde da Criança: 
menina, podem ser sinais de alteração no desenvolvimento: 
 
I. A criança habitualmente fica isolada e não se interessa em 

brincar com outras crianças. 
II. A criança responde ao olhar ou aos sons, à conversa e ao 

toque quando é amamentada, alimentada, colocada no 
colo ou acariciada. 

III. A criança tem dificuldade com o sono ou com a 
alimentação. 

 
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. 
 

38) Segundo o Trabalho do Agente Comunitário de Saúde, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) O papel do Agente Comunitário de Saúde é fundamental 

na orientação das famílias e no encaminhamento de 
problemas. 

(_) A equipe da qual o Agente Comunitário de Saúde faz 
parte é responsável pelo treinamento e pela divisão do 
trabalho. 

(_) O Agente Comunitário de Saúde é o elemento da equipe 
que realiza a vigilância à saúde ou, melhor dizendo, é a 
ponte entre as famílias, a comunidade e a unidade de 
saúde. 

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

39) Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica 
nº 20 - Carência de Macronutrientes, a anemia por 
deficiência de Ferro atinge principalmente: 
 
a) Gestantes e idosos. 
b) Crianças e idosos. 
c) Idosos e adolescentes. 
d) Gestantes e crianças. 
 

40) Em relação às atribuições do Agente Comunitário de 
Saúde, no atendimento à gestante no pré-natal de baixo 
risco, analisar os itens abaixo: 
 
I. Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância 

do pré-natal, da amamentação e da vacinação. 
II. Encaminhar toda gestante ao serviço de saúde, buscando 

promover sua captação precoce para a primeira consulta, 
e monitorar as consultas subsequentes. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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