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Processo Seletivo Simplificado 002/2021

PROVA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BAIRRO CANTO GRANDE)
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.

Língua
Portuguesa

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 ou assinalado com um “X”, com 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.

Matemática

Conhecimentos
Gerais e
Atualidades

Conhecimentos
Específicos

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação do Gabarito Provisório e
caderno de provas
Prazo de recursos do Gabarito Provisório
Divulgação do Gabarito Oficial

Data

Local

26/04/2021

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

27 e 28/04/2021

Protocolo da Prefeitura Municipal

29/04/2021

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Língua Portuguesa

Leia a fábula abaixo e responda as questões 1, 2, 3 e 4:
O Leão e o Rato:
Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns
ratinhos passear em cima dele e ele acordou.
Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu
e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora.
Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar, e
fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.
Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão.
MORAL DA HISTÓRIA: Uma boa ação ganha outra.
Esopo
Fonte:(https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/)

Questão 01
Analise as afirmativas e assinale a opção correta:
(
(
(
(

) O ratinho ajudou o leão, para que o favor fosse retribuído.
) Somente um ratinho acordou o leão.
) O leão desistiu de esmagar o ratinho e deixou que fosse embora.
) O ratinho não ajudou o leão, deixando-o preso.

A) V – V – F – F
B) F – F – V – F
C) V – V – V – F
D) V – F – V – F
Questão 02
Assinale a alternativa correta, de acordo com as classes gramaticais:
A) leão - advérbio
B) afiados - pronome
C) conseguiram - verbo
D) ele – adjetivo
Questão 03
Analise o trecho:
“Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão.”
Indique o vocábulo que poderia substituir a palavra em destaque na frase, sem alterar seu sentido:
A) libertou
B) arremessou
C) pronunciou
D) emitiu
Questão 04
As classes “advérbio” e “substantivo” estão, respectivamente, representadas na opção:
A) depois - soltou
B) depois - caçadores

C) caçadores - depois
D) soltou – depois
Questão 05
Indique a opção que completa corretamente as lacunas, de acordo com o uso de “mal” e “mau”:
- O aluno foi embora, já que estava sentindo-se __________.
- _______ chegou ao trabalho, precisou voltar.
- Luciano é um ________ funcionário.
- O computador apresentou um __________ desempenho.
A) mal – mal – mau - mau
B) mau – mau – mal – mal
C) mau – mal – mau – mal
D) mal – mau – mal – mau
Questão 06
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, de acordo com o uso dos “porquês”:
- Não preciso de ajuda, ________ já entendi.
- __________ está tão escuro?
- O jantar não foi servido ___________?
- Queria compreender o __________ disso.
A) porquê – Por quê – porque – por que
B) porque – Porquê – por que – por quê
C) porque – Por que – por quê - porquê
D) por quê – Por que – porque – porquê
Questão 07
Assinale a alternativa que não possui uma frase verbal:
A) Estou muito feliz!
B) Joana leu um ótimo livro.
C) Comprei maçãs e laranjas.
D) Sério? Tudo bem?
Questão 08
Assinale a assertiva que representa uma oração coordenada:
A) Espero que você passe no vestibular.
B) Não gostamos da lanchonete, portanto não iremos mais lá.
C) É importante que você tenha refeições saudáveis.
D) Os livros de Machado de Assis, que foram indicados pelo professor, são muito bons.
Questão 09
Indique a opção em que todas as palavras estão escritas corretamente:
A) jeito – ideia – análise
B) paralisar – idéia - asia
C) irriquieto - cabeleileiro - azia
D) beneficiente – asterístico – análise
Questão 10
Indique a alternativa em que todas as palavras são preposições:
A) o – ela - ir
B) ele – com - e
C) a – parar - desde
D) de – com - para

Matemática
Questão 11
Considerando as anotações feitas por um produtor de café, ele percebeu que embalou 250 sacos de
café durante um ano. Sabendo que cada saco tem 25 kg e que seu preço é de R$ 125,00 por saco, é
incorreto afirmar que:
a) O produtor de café teve uma colheita de 6.250 kg de café naquele ano.
b) Se o produtor de café usasse sacos maiores, com capacidade para 50 kg, usaria apenas 125 sacos.
c) O produtor de café conseguiu faturar R$ 3.125,00 no período de um ano.
d) Se o produtor de café aumentar o preço do saco para R$ 130,00, ele terá um lucro bruto de R$
32.500,00, considerando a mesma colheita.
Questão 12
Mateus levou 3 dias viajando para chegar ao seu destino. Considerando que , ao todo ele descansou
16h, quantos segundos ele esteve viajando?
a) 201600 segundos.
b) 259200 segundos.
c) 57600 segundos.
d) 10800 segundos.
Questão 13
O dobro de minha idade, mais 10 anos é igual a 80 anos, a idade de meu pai. Qual é a minha idade?
a) 35 anos
b) 40 anos
c) 70 anos
d) 10 anos
Questão 14
Considerando um retângulo de 10cm de base e 15cm de altura, é correto afirmar que:
a) O retângulo terá área de 25cm.
b) O retângulo terá perímetro de 150m².
c) O retângulo terá perímetro de 50cm
d) O retângulo terá área de 150cm²
Questão 15
Um cinema ordena as poltronas de suas salas em letras e números, sendo que ao todo as dez primeiras
letras do alfabeto representam a quantidade de poltronas na horizontal e os números de 1 a 12
representam a quantidade de poltronas na vertical. Com isso, é correto afirmar que:
a) A poltrona “J10” é a última poltrona numerada.
b) Ao todo, há 144 poltronas em cada sala do cinema.
c) A poltrona “K12” é a poltrona mais distante da tela do cinema.
d) Ao todo, há 120 poltronas numeradas.

Conhecimentos Gerais e Atualidades
Questão 16
Existem em Bombinhas algumas tradições, que estão tentando sobreviver ao progresso acelerado,
dentre elas está:
a) Pau de fitas.
b) Catira.
c) Carimbó.
d) Sucupira.

Questão 17
As principais causas do desmatamento ilegal no Brasil, entre outras, pode ser:
a) Corte ilegal de árvores.
b) Porte de armas ilegal.
c) Construção de parques ecológicos.
d) Reflorestamento.
Questão 18
Filme brasileiro famoso no 2000, e que atrai o público até hoje é:
a) A fuga.
b) Milagre na cela 7.
c) A grande escavação.
d) O alto da Compadecida.
Questão 19
Este ano, foi cancelada em quase todo o país, uma das maiores festas do ano, os motivos foram a
necessidade de isolamento social, e portanto não poderia haver aglomerações que seria inevitável na
referida festa de:
a) Carnaval.
b) Boi garantido.
c) Pipoqueira nordestina.
d) Independência do Brasil.
Questão 20
O último país que sediou uma copa do mundo foi?
a) Japão.
b) Rússia.
c) Estados Unidos.
d) China.
Conhecimentos Específicos
Questão 21
NÃO são doenças sexualmente transmissíveis:
a) HPV.
b) Gonorreia.
c) Clamídia.
d) Gripe H1N1.
Questão 22
É medida de prevenção à saúde:
a) Lavar sempre as mãos, principalmente antes das refeições.
b) Não fazer a higiene após o uso de banheiros.
c) Comer frutas e verduras sem lavar.
d) Não higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
Questão 23
Segundo a UNICEF, quais são os benefícios do aleitamento materno para o bebê?
Fonte: https://www.unicef.org/brazil/aleitamento-materno#:~:text=O%20aleitamento%20materno%20na
%20primeira,afetivo%20entre%20m%C3%A3e%20e%20filho.
a) Podem desenvolver Hepatite com maior facilidade.
b) Apresentam características específicas de alta intelectualidade.
c) Bebês que são amamentados ficam menos doentes e são mais bem nutridos do que aqueles que
ingerem qualquer outro tipo de alimento.
d) Especialistas apontam que podem acorrer casos em que a criança desenvolva doenças oriundas do
leite da mãe, pois no leite materno encontram-se várias bactérias que não são filtradas pelo corpo.

Questão 24
A mãe com status positivo para o HIV:
a) Não pode amamentar.
b) Pode amamentar tomando a medicação indicada.
c) Pode amamentar após o período de incubação.
d) Não pode amamentar nos primeiros 30 dias, apenas após esse período.
Questão 25
O colostro, o leite amarelado e grosso que a mãe produz nos primeiros dias após o nascimento é:
a) Desprezado pois contém impurezas que podem fazer mal para o bebê.
b) Recolhido e guardado para ser utilizado em estudos contra doenças.
c) O alimento ideal para recém-nascidos, é muito nutritivo e ajuda a proteger o bebê contra infecções.
d) Deve ser desprezado de forma adequada pois pode contaminar outros alimentos.
Questão 26
O Conselho de Saúde do SUS é:
a) Provisório e deliberativo.
b) Consultivo e provisório.
c) Permanente e consultivo.
d) Permanente e deliberativo.
Questão 27
Não compõe o Conselho de Saúde do SUS:
a) Representantes do governo.
b) Prestadores de serviço.
c) Profissionais de saúde e usuários.
d) Membros de sindicatos privados.
Questão 28
Para uma boa alimentação, entre outras medidas, é necessário:
a) Comer alimentos frescos, naturais e variados, e ao ingerir alimentos crus, lavá-los muito bem.
b) Conservar os alimentos a temperatura de 40º.
c) Passar cloro puro nos locais de manuseio de alimentos.
d) Conservar frutas e verduras próximo a ambientes mau refrigerados e com calor excessivo.
Questão 29
A falta de higiene e profilaxia podem causar:
a) Hepatite A, e tumor no cérebro
b) leptospirose e queda de cabelo.
c) Micoses diversas, foliculites e dermatites.
d) Microcefacia e misiofonia.
Questão 30
O corpo humano pode ser conceituado como a matéria das pessoas. É um conjunto de diversas
estruturas que se associam e criam uma rede de dependências entre umas e outras. O coração, por
exemplo, bate porque o cérebro envia mensagens de comando para ele, já o sangue corre porque:
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/corpo-humano
a) É bombeado pelo coração.
b) É filtrado pelo pulmão.
c) É oxigenado pelos rins.
d) É bombeado pelas mucosas.

