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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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Língua Portuguesa

Questão 01
Somente numa das respostas todas as palavras são paroxítonas:
A) lanterna, barraca, lona
B) fogão, facão, lampião
C) corda, cantil, térmica
D) caneca, cobertor, anzol

Questão 02
Escolha a alternativa que não apresenta advérbio:
A) Talvez eu vá.
B) Certamente irei.
C) Vou contra o vento.
D) Venha depressa.

Questão 03
Uma das alternativas abaixo apresenta linguagem metafórica:
A) - Que pequena é a cabeça do alfinete!
B) Alfinetes caíram da minha mão.
C) Tens cabeça de alfinete.
D) Use os seus melhores alfinetes para marcação do tecido.

Questão 04
Todas as sentenças são verbais, exceto a:
A) Nas águas crespas do mar, gaivotas exibiam as asas.
B) Ondulavam as ondas entre as gaivotas.
C) Gaivotas pra todos os lados indo e vindo.
D) Dia de festa nas areias das praias de Bombinhas: muitas gaivotas!

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

- Vamos a padaria TOMAR uma sopa?

A) absolver
B) solver
C) sorver
D) abastecer

Questão 06
Use “mau” ou “mal” corretamente, e escolha a alternativa correta:

O trato feito, pegou muito ____ pagador.
A casa foi ____ alugada.
O ____ negócio sempre foi ruim.
Queria ser ____ intencionado, mas não consigo.

A) mal, mal, mau, mau
B) mau, mal, mau, mal
C) mau, mau, mal, mal
D) mal, mau, mal, mau

Questão 07
As classes “substantivo” e “adjetivo” estão, respectivamente, representadas na alternativa:
A) sentir, horror
B) sentido, horrorosamente



C) sinto, muito
D) sentimento, horrível

Questão 08
Escolha a resposta que apresenta oração coordenada:
A) Ela trabalha, mas também estuda.
B) Embora seja rica, trabalha.
C) Precisou trabalhar, uma vez que não é herdeira de nada.
D) Ainda que trabalhe, diverte-se bastante.

Questão 09
Todas as assertivas reúnem palavras com dígrafo, EXCETO a:
A) quinta-feira, exceto, piscina
B) pescaria, quarta-feira, exclusivamente
C) guia, nascido, massa
D) cachorrinho, nasça, malha

Questão 10
Uma das respostas abaixo apresenta predicado nominal:
A) Alguns sonhos trazem boas ideias.
B) Sonhos? Para quê?
C) Sonhar pede um bom descanso.
D) Ela tornou-se um sonho.

Matemática

Questão 11
Álvaro foi a um posto de abastecimento e colocou R$ 74,70 de gasolina em seu automóvel. Quantos
litros de gasolina ele colocou no automóvel, se pagou R$ 4,15 por litro?
a) 17,5 litros
b) 18 litros
c) 18,5 litros
d) 17 litros

Questão 12
A fração 14/280 representa qual forma decimal?
a) 0,05
b) 0,5
c) 0,4
d) 0,55

Questão 13
A equação do primeiro grau 5x - 2 = 3 tem solução:
a)  S = {-1}
b)  S = {1}
c)  S = {2}
d)  S = {-2}

Questão 14
Qual das raízes quadradas abaixo possui resultado exato?
a)  √2
b)  √3
c)  √5
d)  √4

Questão 15
Qual afirmação é a verdadeira?
a)  - 32 = 9
b)  (- 3)2 = - 9



c)  (- 3)2 = 9
d)  32 = - 9

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Em 2018 ocorreu uma crise que afetou o setor econômico e paralisou o tráfego dos caminhoneiros para
o transporte da:
a) Cana de açúcar.
b) Soja.
c) Milho.
d) Gasolina.

Questão 17
Com a crise econômica causada pela COVID-19, o Governo brasileiro criou um plano chamado de:
a) Auxílio emergencial.
b) Auxílio casual.
c) Auxílio vital.
d) Auxílio monumental.

Questão 18
 A política Americana vive um período de?
a) Voto censitário.
b) Voto de cabresto.
c) Eleições Presidenciais.
d) Eleições de vereança.

Questão 19
No Brasil, o cidadão já pode exercer seu direito ao voto a partir de:
a) 10 anos.
b) 15 anos.
c) 14 anos.
d) 16 anos.

Questão 20
Segundo a  Constituição Federal da República Federativa do Brasil,  referente os direitos políticos,  o
alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

Assinale a alternativa correta:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
d) todas as alternativas estão corretas.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
As doenças sexualmente transmissíveis – DST são transmitidas principalmente pelo contato sexual sem
proteção. Assinale a alternativa que não caracteriza DST:
a) cancro mole;
b) herpes genital;
c) miastenia gravis
d)  Papilomavírus Humano

Questão 22
Ao se falar  de  saúde,  entra-se  numa celeuma com características  a  partir  de  diferentes  referentes
culturais e teóricos, considerando o período histórico e lugar. A Organização Mundial de Saúde – IMS



adotou o seguinte conceito para saúde:
a) um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade;
b) a ausência de doença ou enfermidade no corpo físico
c) um estado completo de felicidade e bem estar mental;
d) a ausência de doença no corpo físico e no ambiente de trabalho

Questão 23
O aleitamento materno protege a saúde dos bebês, propiciando um elo maior entre mãe e filho. O bebê
deve mamar logo após o nascimento. O leite dos primeiros dias após o parto chama-se:
a) colostro
b) mamostro
c) mamógrafo
d) leucócito

Questão 24
A raiva é caracterizada como uma zoonose viral, podendo ser transmitida por todos os mamíferos. No
Brasil  a  transmissão  se  dá  principalmente  por  cães  e  morcegos.  Ao  sofrer  infecção  por  arranhão.
Mordida ou lambida é importante orientar a pessoa a:
a) não desinfetar a área, e aguardar
b)  passar no local pomada com creme hidratante
c) lavar imediatamente o local com água corrente e sabão em abundância e procurar assistência médica;
d) desinfetar com vinagre o local e aguardar os sintomas.

Questão 25
A higiene e a profilaxia estão diretamente ligadas as medidas sanitárias com o fito de evitar doenças.
Considerando a higiene ligada a limpeza e asseio para conservar a saúde, podemos definir profilaxia
como:
a) as medidas utilizadas na prevenção ou atenuação de doenças.
b) cuidados pessoais com o próprio corpo, excepcionando-se hábitos higiênicos 
c) aplicação de medidas para propagação de doenças
d) prevenção de doenças degenerativas

Questão 26
A Constituição Federal traz a compreensão de um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes
públicos e da sociedade,  destinados a assegurar os direitos à saúde,  à previdência e à assistência
social, o qual denomina-se:
a) Instituto de Previdência Social
b) Lei Orgânica da Previdência Social
c) Seguridade Social
d) Saúde social

Questão 27
A Consolidação  da  Leis  do  Trabalho  –  CLT,  passou  por  importante  reforma,  contendo  previsões
especificas sobre as férias.  Assim,  a cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
a) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes; 
b) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 15 (quinze)) vezes
c) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 23  (vinte e tres) vezes
d) 30 (trinta) dias corridos, quando houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco)) vezes

Questão 28
Nos termos da Lei Federal nº 1350/2006, incumbe ao Agente Comunitário de Saúde:
a) o detalhamento das visitas domiciliares, sem coleta e registro de dados relativos a suas atribuições,
para fim de improdutividade.
b) a inutilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural.
c)  o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais,  em parceria com os Centros de
Referência de Assistência Social (Cras).
d) a atuação fora da área geográfica



Questão 29
As infecções parasitárias dependem de elementos básicos expostos e adaptados às condições do meio.
Assim, os elementos básicos da cadeia de transmissão das infecções parasitárias são:
a) hospedeiro, agente infeccioso e o meio ambiente;
b) hospedeiro, turismo e meio ambiente
c) agente infeccioso e taxa de preservação ambiental 
d) agente infeccioso, morador e agente bactericida 

Questão 30
Todo ser humano dispõe de potencial genético de crescimento podendo ou não ser alcançado, sendo
influenciado por fatores genéticos e ambientais, dentre os quais podemos citar:
a) alimentação, escola, animais
b) alimentação, saúde, higiene, habitação
c) alimentação, agente patogênico, sexualidade
d) alimentação, doenças, anti-higiene, animais


	c) miastenia gravis

