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PROVA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

21/10/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 22 e 23/10/2019 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 25/10/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Questão 01
Todas as palavras são advérbios, exceto na alternativa:
A) sim, não, talvez
B) a, ante, até
C) pá, pé, pó
D) Oh! Ah! Ih!

Questão 02
Escolha a alternativa cuja frase não apresenta verbo de ligação:
A) “Vi tanta areia, andei”.
B) “Anda, quero te dizer nenhum segredo”.
C) “Ando meio desligado”.
D) “Onde andam seus olhos, que a gente não vê”.

Questão 03
Uma das alternativas abaixo apresenta preposição, assinale-a:
A) Quis dizer sim e disse!
B) Ante a sentença, obedecemos!
C) Depois sou eu!
D) Poupe-me, deixe-me bem!

Questão 04
Todas as frases são nominais, exceto a da alternativa:
A) Bom dia criançada alegre do sexto ano da escola Brasil!
B) Prato do dia: carne, mandioca, ovos e legumes.
C) Programação disponível na Portaria do Teatro.
D) Parecia um domingo de festa de amigos felizes.

Questão 05
A palavra escolhida substitui o vocábulo destacado na frase, sem alteração de sentido:

Algumas substâncias são nocivas à saúde.

A) ditosas
B) inócuas
C) antagônicas
D) inofensivas

Questão 06
Marque a assertiva que apresenta somente palavras paroxítonas:
A) mágico, repórter, médico 
B) lápis, régua, álbum
C) matemática, informática, técnica
D) mão, céu, mãe

Questão 07
Uma das orações a seguir apresenta sujeito simples:
A) Nós, as mulheres, somos muito sinceras.
B) Nós e os homens somos muito sinceras.
C) Nasceram sinceros?
D) Faz frio em Santa Catarina!

Questão 08
Escolha a opção correta conforme as regras do uso da crase:
A) Retornamos à Andorra de carro alugado.
B) Fomos à Florianópolis de ônibus.
C) Chegamos à Roma no último trem.



D) Visitamos à Bombinhas do mergulho ecológico.

Questão 09
Marque a resposta onde não há conotação:
A) Nossa casa é um mar de alegrias.
B) Nossa casa nos abraça todas as noites.
C) Nossa casinha é um bom lugarzinho para se viver em paz. 
D) Nossa casinha é verdadeiro amor.

Questão 10
Escolha a alternativa em todas as palavras estão escritas corretamente:
A) austero, ciclope, filantropo
B) austéro, ciclópe, filântropo
C) aerolito, lêvedo, munícipe
D) condôr, novél, uretér

Matemática

Questão 11
Ao deixar o carro em um estacionamento do shopping, Rodolfo pagará R$ 7,00 pela primeira hora e
mais R$ 4,00 a partir  da segunda hora.  Quanto Rodolfo irá  pagar  depois  de ter  deixado seu carro
estacionado por 6 horas?
a) R$ 24,00
b) R$ 27,00
c) R$ 30,00
d) R$ 33,00

Questão 12
Das expressões a seguir, qual não está com o resultado correto:
a) 20 : 4 + 6 = 11
b) 3 . 1 . 0 . 7 = 0
c) 7 . 2 – 1 . 4 = 10
d) 32 : 8 + 4 : 2 = 4

Questão 13
A professora de João pediu a ele que descobrisse qual é o maior número de três algarismos que é 
divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Ajude o João marcando a alternativa correta:
a) 840
b) 950
c) 990
d) 998

Questão 14
Quais são os fatores primos do número 30:
a) 2,3,5
b) 2,5,6
c) 3,5,6
d) 3,6,10

Questão 15
Uma figura geométrica formada por seis lados é chamada de:
a) Quadrado
b) Pentágono
c) Hexágono
d) Heptágono



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Quais são as principais atividades econômicas do Município de Bombinhas?

Assinale a alternativa correta:
A)Turismo, maricultura e pesca.
B) Agricultura, pesca e turismo
C) Pesca, artesanato e marisco
D) Marisco, pesca, indústria.

Questão 17
Qual município de Santa Catarina é o menor em área territorial?
Assinale a alternativa correta:

A) Porto Belo
B) Bombinhas
C) Águas Mornas
D) Rio do Sul

Questão 18
Qual a colonização de Bombinhas?
Assinale a alternativa correta:

A) Açoriana
B) Italiana
C) Alemã
D) Inglesa

Questão 19
Em Bombinhas, as ruas de cada bairro são nomeadas de acordo com diferentes grupos de animais,
plantas ou outros elementos da natureza, assinale a afirmativa CORRETA:

A) Bairro de Bombas – Pássaros
B) Bairro do Centro – Arvores
C) Bairro Canto Grande – Peixes
D) Bairro de Zimbros – Pedras

Questão 20
Qual o nome completo do atual Presidente da república?
Assinale a alternativa correta:

A) Jair Renan Bolsonaro
B) Jair Bolsonaro
C) Jair Messias Bolsonaro
D) Jair Nantes Bolsonaro

Conhecimentos Específicos

Questão 21
As  doenças  sexualmente  transmissíveis  são  causadas  por  diversos  tipos  de  agentes,  sendo  que
algumas são de fácil tratamento outras exigem um tratamento mais complexo. Dentre as os tipos de DST
podemos citar:
a) melasma e vitiligo;
b) dermatite e psoríase;
c) Cancro mole e Gonorréia
d) doença de Paget e melasma



Questão 22
O ACS é o profissional mais diretamente ligado às famílias, considerado o elo entre estas e a equipe e
dentre  suas  atividades,  sobressai  o  acompanhamento  da  saúde,  onde  o  componente  nutricional  é
fundamental. Assim, o ACS tem a atribuição de repassar orientações nutricionais aos diversos tipos de
pacientes. Com relação aos diabéticos devem ser repassadas as seguintes orientações:
a) Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia a
não pule as refeições.
b) Faça somente duas refeições por dia  (almoço e jantar) se eximindo de lanches intermediários.
c) Evitem a utilização de açúcar, porém nãos os deixe de consumir tendo em vista seu valor energético
d) Alimentem-se de doces e guloseimas como forma de manter a glicemia em valor baixo.

Questão 23
O aleitamento materno, segundo estudos, representa o alimento mais saudável para a criança. O leite
materno passa por alguns estágios, desde o nascimento da criança. Consideram-se estágios do leite
materno sequencialmente:
a) leite fraco, leite hidrogenado e leite maduro
b) leite fraco, leite maduro e hidrogenado
c)  colostro, leite hidrogenado e leite fraco
d) colostro, leite de transição e leite maduro

Questão 24
A  Seguridade  Social  caracteriza-se  como  conceito  organizador  proteção  social.  Nos  termos  da
Constituição Federal, a Seguridade Social é definida como:
a)  um conjunto de ações de iniciativa  do Poder  Público  e  da sociedade,  destinadas a  previdência,
especificamente ao direito de aposentadoria;
b)  um  conjunto  de  ações  de  iniciativa  do  Poder  Público  e  da  sociedade,  destinadas  a  saúde,
especificamente ao Sistema Único de Saúde ;
c)  um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
d) um conjunto de ações de iniciativa do Poder Público e da sociedade, destinadas a assistência social,
especificamente ao Cadúnico.

Questão 25
A principal diferença encontrada entre prevenção e promoção está no olhar sobre o conceito de saúde,
na prevenção a saúde é vista simplesmente como ausência de doenças, enquanto na promoção a saúde
é encarada como um conceito positivo e multidimensional  resultando desta maneira em um modelo
participativo de saúde na promoção em oposição ao modelo médico de intervenção. Neste sentido a
alternativa que corresponde ao sentido de promoção à saúde é:
a)  Exige ação antecipada,  baseada no conhecimento da história natural  da doença para tornar seu
progresso improvável;
b) Implica o conhecimento epidemiológico para o controle e redução do risco de doenças
c) Preparar, chegar antes de, impedir que se realize
d) Refere-se a medidas que não se dirigem a doenças específicas, mas que visam aumentar a saúde e o
bem estar;

Questão 26
Segundo a Lei Federal 1.350/06 são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua
área de atuação:
a) realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
b) a utilização de instrumentos para diagnostico médico;
c) a promoção de ações relativas á educação básica, de nível médio e superior
d) a gestão de ações administrativas governamentais.

Questão 27
A anatomia humana é a área da Biologia que estuda as estruturas do corpo humano,  incluindo os
sistemas, órgãos e tecidos. O corpo humano é dividido em três partes básicas, são elas:
a) coração, cérebro e membros
b) cabeça, tronco e membros superiores e inferiores
c) cabeça, coração e membros



d)  coração, tronco e cérebro

Questão 28
A saúde  é  a  base  das  atribuições  inerentes  ao  Agente  Comunitário  de  Saúde.  Assim,  assinale  a
alternativa que traz o conceito de saúde.
a) ausência de transtornos físicos;
b) estado completo de ausência de doenças do corpo humano;
c) estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma
doença ou enfermidade”
d) estar gozando de bem estar físico.

Questão 29
Novas doenças vem surgindo a nível mundial de forma rápida e atingindo populações despreparadas
resultando em epidemias, que pode ser conceituado como:
a)  doença infecciosa que ocorre em um dado território,  e que permanece provocando novos casos
frequentemente
b) doença infectocontagiosa que atinge um individuo
c) doenças não combatidas por medicamentos ou vacinas;
d) grande número de casos de uma doença num curto espaço de tempo.

Questão 30
Sabe-se que doenças infectocontagiosas podem ser causadas por fungos, bactérias, vírus ou parasitas
e, e podem possuir sintomas específicos. Assinale a alternativa que NÃO CONTEM doenças infecciosas:
a) síndrome do túnel do carpo, diabetes;
b)  viroses, HPV
c) vaginose, candidíase
d) micoses, tuberculose


