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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  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul 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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Prazo de recursos do Gabarito Provisório 26/10 e 27/10/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 28/10/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3:

OS MALES DO CONSUMO DESENFREADO

A cena é clássica: quase sempre que um determinado produto é lançado, uma enxurrada de pessoas
simplesmente resolve abandonar aquele que possui para ter o modelo atualizado, uma vez que o antigo
já não satisfaz mais como antes os consumidores.

Com base no cenário acima, o fato é que atualmente a sociedade ocidental possui uma relação intensa
de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Segundo um relatório
do Fundo Mundial para a natureza (WWF), a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz
de repor.  De acordo com o documento,  a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos
considerados produtivos e sustentáveis – isto é, com capacidade de renovação. Mas já estamos usando
o equivalente a 13,7 bilhões de hectares para produzir os alimentos, água, energia e bens de consumo
de que necessitamos. Estes dados mostram que a diferença (2,3 bilhões de hectares, ou cerca de 20%)
sai dos estoques naturais não renováveis, configurando uma crise mundial sem precedentes, que tende
a reduzir drasticamente a qualidade de vida até 2030.

(https://armazemdetexto.blogspot.com/)

Questão 01
De acordo com o texto, é possível afirmar que:

A) A população não consome desenfreadamente,
B) O consumo excessivo é importante para o meio ambiente.
C) A preservação do meio ambiente é menos importante do que a evolução da cidade.
D) O consumo desenfreado traz consequências drásticas ao meio ambiente.

Questão 02
Assinale a opção que classifica corretamente a palavra em destaque:

“De acordo com o documento, a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos considerados
produtivos e sustentáveis – isto é, com capacidade de renovação.”

A) substantivo
B) adjetivo
C) verbo
D) preposição

Questão 03
Assinale o antônimo da palavra em destaque:

“(...) que tende a reduzir drasticamente a qualidade de vida até 2030.”

A) diminuir
B) aumentar
C) melhorar
D) abrandar

Questão 04
Assinale a opção correta, quanto ao uso da vírgula:

A) Nós, iremos muito bem na avaliação.
B) Jorge pediu, ajuda aos amigos porque perdeu, tudo.
C) Posso ajudar, Maria?
D) Preciso que você compre laranja, uva banana e mamão.

https://armazemdetexto.blogspot.com/


Questão 05
Todas as orações possuem artigo, exceto em:

A) O vizinho ganhou o prêmio.
B) A criança ganhou um brinquedo.
C) Um menino ficou na escola.
D) Marina comeu maçã.

Questão 06
Marque a opção da classificação adequada da palavra destacada:

“Vamos ao cinema! Oba!”

A) interjeição
B) artigo
C) adjetivo
D) pronome

Questão 07
Todas as orações possuem preposição, exceto em:

A) Gabriela vendia doces.
B) Farei a pesquisa com você.
C) Joana vai ao mercado.
D) Júlio sai do trabalho às 19h.

Questão 08
Assinale a opção incorreta, quanto ao uso dos pronomes:

A) Este presente é para mim?
B) Isso é para mim comer?
C) Necessito de um destes para mim.
D) Este livro é para eu ler em dezembro?

Questão 09
Analise a oração abaixo:

“Vou ao dentista.”

O termo destacado pode ser classificado como substantivo:
A) abstrato
B) próprio
C) derivado
D) primitivo

Questão 10
Nas palavras chuva, assar e ilha:

A) Não há dígrafo.
B) Há dígrafo na primeira, mas não nas duas últimas.
C) Há dígrafo somente na primeira e na terceira.
D) Há dígrafo em todas as palavras.

Matemática

Questão 11
Marcos tem três dúzias de laranjas para fazer sucos. Se ele utilizar duas laranjas por suco, quantos
sucos consegue fazer?
a) 15 sucos;



b) 30 sucos;
c) 1 suco;
d) 60 sucos.

Questão 12
É incorreto afirmar que:
a) Um ângulo agudo é um ângulo cuja medida é maior que 0º e menor que 90º;
b) Um ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior que 90º e menor que 180º
c) Um ângulo reto é um ângulo de 180º;
d) Um ângulo raso é um ângulo de 180º

Questão 13
Considerando um ângulo de 89º, seu ângulo suplementar terá:
a) 1º
b) 91º
c) 44,5º
d) 178º

Questão 14
O resultado da equação “5 -(-3)=”  é?

a) 8
b) -8
c) 2
d) -2

Questão 15
O número 5 não é:
a) Um número natural;
b) Um número inteiro;
c) Um número real;
d) Um número irracional.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Em 2021 no Brasil, existe uma grande preocupação com possibilidade de apagões no sistema elétrico
nacional, este acontecimento se deve:
A) A Crise Econômica
B) A Crise Hídrica
C) A Crise Financeira
D) A Crise Diplomática

Questão 17
Em agosto de 2021 no Afeganistão, um grupo fundamentalista tomou a Capital Cabul retornando ao
poder após quase 20 anos. Este grupo extremista é denominado como:
A) Talibã
B) Al-Qaeda
C) Bako Haram
D) Estado Islâmico

Questão 18
Assinale  a alternativa  que corresponda ao código de endereçamento postal  (CEP)  do Município  de
Bombinhas.
A) 88200-00
B) 88215-00
C) 88210-00
D) 88220-00



Questão 19
Marque  a  alternativa  abaixo  que  corresponda  ao  nome  do  atual  governador  do  Estado  de  Santa
Catarina.
A) João Raimundo Colombo
B) Eduardo Pinho Moreira
C) Carlos Moisés da Silva
D) Leonel Arcângelo Pavan

Questão 20
De acordo com a constituição da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa incorreta.
A) A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
B) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
C) Brasília é a Capital Federal.
D) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão ter símbolos próprios.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Com base na Lei 8080/90 assinale a opção correta:

A) o Ministério da Saúde não realiza auditoria para verificação da utilização dos recursos repassados
para Estados e Municípios.
B) os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades
em mais de um estabelecimento do SUS. 
C) a iniciativa privada não poderá participar do SUS
D) os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto ações de saúde que
lhes correspondam.

Questão 22
Podemos  entender  o  SUS  da  seguinte  maneira:  um  núcleo  comum,  que  concentra  os  princípios
doutrinários, e uma forma e operacionalização, os princípios organizativos. Sobre os princípios do SUS
assinale a alternativa correta: 

A) Universalização, Hierarquização e Descentralização são princípios doutrinários.
B) Equidade é um princípio organizacional. 
C) Hierarquização, regionalização e equidade são princípios organizacionais. 
D) Universalização, equidade e integralidade são princípios doutrinários. 

Questão 23
As hepatites  virais  representam um grave problema de Saúde Pública.  São chamadas de doenças
silenciosas,  pois muitas vezes não apresentam sintomas.  Desse modo, torna-se necessário que um
conjunto de ações de saúde seja intensificado, a fim de atender a crescente demanda. 
Diante disto, quais são as atribuições do Agente Comunitário de Saúde?

A) Realizar  atividades educacionais  junto à comunidade,  em todas as oportunidades que encontrar:
visitas domiciliares, salas de espera, grupos educativos etc. 
B) Realizar testes rápidos para detecção precoce da doença. 
C) Realizar vacinação conforme esquema preconizado.
D) Solicitar ultrassonografia, exames laboratoriais entre outros exames. 

Questão 24
Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS) teve início no fim da década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste
em buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades.  Era uma nova
categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da
saúde prestada nas localidades. 

Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde conforme a Política Nacional de Atenção Básica,
analise os itens abaixo: 



I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 
II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
III- Realizar consulta, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal,  estadual,  municipal ou do Distrito Federal,  observadas as
disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços; 
IV- Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
V - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
VI- Realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos.

São itens verdadeiros: 
A) I, II e III. 
B) I, II, IV e V. 
C) V e VI. 
D) Todas as alternativas.

Questão 25
Sobre a dengue analise as opções abaixo e assinale a correta: 

A)  O Agente de Controle de Endemias é o único responsável  pela orientação às famílias sobre os
cuidados com o mosquito da dengue. 
B) O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Controle de Endemias são co-responsáveis pelo
controle da dengue e devem trabalhar de forma integrada. 
C) São ações exclusivas do Agente Comunitário de Saúde a destruição de criadouros de difícil acesso e
aplicação de larvicida.
D) O Agente Comunitário de Saúde quando necessário pode solicitar a sorologia (exame laboratorial) da
dengue.

Questão 26
A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País,  de acordo com os
preceitos do Sistema Único de Saúde. Para tal, é necessário a existência de equipe multiprofissional
composta  por  médico,  enfermeiro,  auxiliar  ou técnico  de enfermagem,  equipe de saúde bucal  e  os
agentes comunitários de saúde (ACS). Analise as alternativas abaixo: 

I O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de
750 pessoas por ACS. 
II Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 3.000. 
III A carga horária dos profissionais de saúde que compõem a estratégia deve ser de 40 horas semanais,
exceto os ACS que realizam 20 horas semanais. 
IV Não é necessário a existência de enfermeiro atuante na unidade básica de saúde para atuação dos
ACS, podendo a supervisão ocorrer pelo técnico de enfermagem. 

Marque a alternativa correta: 
A) II e III. 
B) I, II e III. 
C) I e II.
D) Somente IV.

Questão 27
Em uma visita domiciliar o agente comunitário de saúde em conversa com os residentes da moradia é
comunicado que o idoso residente de 75 anos não realizou a vacina contra o  COVID-19. Sabendo que
no município a faixa etária que se encontra para vacinação é de 18 anos, qual a conduta o agente
comunitário de saúde deve escolher?

A)  Saí  perplexo  do  domicílio  com o  descaso  dos  familiares  que  não  levaram o  idoso  ao  local  de
vacinação municipal e não realiza nenhuma orientação à família. 



B) Agenda consulta com o médico da unidade básica de saúde do bairro, com a finalidade de solicitar
exames de rotina. 
C) Aproveita a oportunidade e realiza a aplicação da vacina no idoso.
D)  Orienta  a  família  e  o  idoso  sobre  a  importância  da  vacinação,  o  risco  de  adquirir  a  doença  e
agravamento dos sintomas caso não realize a vacina. Orienta também sobre os dias, locais e horários
para que ele compareça a vacinação.

Questão 28
Analise as afirmativas a seguir: 

I  Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia).
Pode ocorrer  devido a  defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina,  que é produzido no
pâncreas, pelas chamadas células beta. 
II  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  é  o  único  profissional  de  saúde  da  equipe  capaz  de  realizar
orientações sobre a doença diabetes. 
III  O Agente Comunitário  de Saúde é um profissional  dedicado exclusivamente ao levantamento de
dados sobre as endemias de uma comunidade e,  por isso,  ele não deve realizar a identificação de
situações de risco e agravos à saúde das famílias de sua área de atuação. 

Marque a alternativa correta: 
A) I, II e III. 
B) Somente II. 
C) II e III.
D) Somente I.

Questão 29
Analise as afirmativas a seguir: 

I A promoção da saúde das crianças no Brasil é um dever exclusivo da rede hospitalar, ou seja, é no
hospital que as crianças são acompanhadas partir do nascimento até a primeira infância. 
II O Agente Comunitário de Saúde pode realizar orientações sobre a alimentação correta às crianças,
higiene, importância da vacinação nos períodos preconizados. 
III  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  ao  verificar  situação  de  abandono/negligência  à  criança  deve
comunicar a enfermeira da Unidade Básica de Saúde para em conjunto realizarem a comunicação ao
Conselho Tutelar e demais providências. 

A) Nenhuma das alternativas. 
B) Somente I. 
C) II e III.
D) I e II.

Questão 30
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da
mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Analise as alternativas abaixo a
cerca do câncer de mama e assinale a correta: 

A) Como sinais e sintomas está incluído feridas nos pés e mãos e prurido local. 
B)  Como  método  de  detecção  precoce  o  Ministério  da  Saúde  recomenda  que  a  mamografia  seja
ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos.
C)  A ocorrência  do  câncer  de  mama não  está  associado  aos  hábitos  alimentares,  atividade  física,
sobrepeso, consumo de bebida alcoólica e ao tabagismo.
D) Presença de nódulo, pele avermelhada, saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos não são
sintomas do câncer de mama. 
 


