
 

 

Concurso Público 
Código: 210 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

   
 
 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Matemática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
15 

Total de questões                                                               -                                                       30 
 
 
 
INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
presença do fiscal. 

 
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Durante a 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. 
 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• 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. 

 
�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
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PORTUGUÊS 
 

Mulheres girafas 
 
Os Padaung são um grupo da tribo Karen, vinda da 

Birmânia para a Tailândia. Suas mulheres girafas chegam a 
ter no pescoço, na idade adulta, 25 argolas, cujos cuidados 
de limpeza e de polimento tomam boa parte do tempo de 
suas detentoras. 

Dizem que o hábito de usar aros no pescoço começou 
muitos anos atrás, como proteção contra os tigres que 
costumavam atacar as mulheres que trabalhavam nos 
campos, pulando sobre seu pescoço. Os tigres hoje são 
raros, mas o hábito continuou, tornando-se um símbolo de 
beleza. As mulheres são muito orgulhosas do longo pescoço 
semelhante ao dos cisnes, e as meninas sonham com o dia 
de colocar suas primeiras argolas! Isso acontece aos cinco 
anos de idade – e o dia da cerimônia é considerado uma 
festa. 

Geográfica Universal - adaptado. 

 

1) Segundo o texto, é CORRETO afirmar que: 
 
a) As mulheres da tribo não gostam de usar as argolas no 

pescoço. 
b) Graças ao uso das argolas, a maior parte dos tigres foi 

extinta. 
c) O uso das argolas alonga os pescoços das mulheres da 

tribo, deixando-os semelhantes ao de um cisne. 
d) As meninas festejam quando colocam as argolas porque 

esse dia simboliza o início de suas vidas adultas. 
 

2) Os Padaung são um(a): 
 
a) Grupo originário da Tailândia. 
b) Tribo que vive na Birmânia. 
c) Grupo originário da Birmânia. 
d) Grupo inimigo da tribo Karen. 
 

3) A palavra “detentoras” pode ser substituída, sem mudar o 
sentido que tem no texto, por: 
 
a) Possuidoras. 
b) Praticantes. 
c) Examinadoras. 
d) Decoradoras. 
 

4) Na frase “As mulheres são muito orgulhosas do longo 
pescoço...”, o termo sublinhado tem função de: 
 
a) Aposto. 
b) Sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Vocativo. 
 

5) Assinalar a alternativa em que a palavra está escrita 
INCORRETAMENTE:  
 
a) Herbário. 
b) Onipotência. 
c) Homenagem. 
d) Élice. 
 

6) Assinalar a alternativa em que a acentuação está 
CORRETA: 
 
a) Lúdico. 
b) Mímese. 
c) Malígno. 
d) Habitát. 
 

7) Assinalar a alternativa cuja palavra NÃO flexiona em 
gênero da mesma forma que “leitor - leitora”: 
 
a) Apresentador. 
b) Ator. 
c) Cantor. 
d) Encantador. 
 

8) Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está 
CORRETA: 
 
a) Ca-rro-ssel. 
b) Triân-gu-lo. 
c) Ins-tin-to. 
d) Bar-be-i-ro. 
 

9) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um substantivo: 
 
a) Casa. 
b) Amizade. 
c) Veloz. 
d) Cinema. 
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10) De acordo com a charge abaixo, é CORRETO afirmar 
que : 
 

 
opaidoano.wordpress.com 

 
a) Os bons pais são os pais fortões. 
b) Mulheres e homens precisam malhar para cuidarem de 

seus filhos. 
c) Alguns pais não gostam de malhar, e isso faz com que 

tenham muita dificuldade de brincar com seus filhos. 
d) Exercícios físicos ajudam a manter a saúde, e, assim, os 

pais podem ficar ao lado dos filhos por mais tempo. 
   

MATEMÁTICA 
 
11) Em um hospital, obedece-se à proporção de 1 técnico em 
enfermagem para cada 5 pacientes. Dessa forma, quantos 
técnicos em enfermagem devem trabalhar para atender a 90 
pacientes? 
 
a) 12 
b) 14 
c) 16 
d) 18 
 

12) Pedro é pintor e, para ser possível alcançar lugares mais 
altos, comprou uma escada que tem 14 degraus, sendo que o 
espaço entre cada degrau é de 25cm. Com base nesses 
dados, é CORRETO afirmar que essa escada tem: 
 
a) Menos de 3 metros. 
b) Mais de 5 metros. 
c) Entre 3 e 4 metros. 
d) Entre 4 e 5 metros. 
 

13) Sabrina tem um salário de R$ 4.500,00 e fez um 
empréstimo consignado que compromete 42% da sua renda. 
Qual é o valor da prestação? 
 
a) R$ 1.650,00 
b) R$ 1.770,00 
c) R$ 1.910,00 
d) R$ 1.890,00 
 

RASCUNHO 
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14) O quadro abaixo apresenta as notas obtidas por um 
candidato nas 4 fases de um determinado concurso público: 
 

Fases Nota 
1ª) Prova escrita 9,2 
2ª) Prova de títulos 8,5 
3ª) Avaliação física 7,8 
4ª) Avaliação psicológica 8,9 

 
Com base nesse quadro, é CORRETO afirmar que a média 
aritmética das notas desse candidato é igual a: 
 
a) 8,7 
b) 9,1 
c) 8,6 
d) 9,2 
 

15) As setas abaixo seguem uma sequência lógica de 
direção. Para que essa sequência seja mantida, a próxima 
seta deverá ser: 
 

       
 

a) 
 

  

b) 
 

  

c) 
 

  

d) 
 

  
 

RASCUNHO 

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas as 
leis e suas alterações até a data do início das inscrições 
deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) É uma atitude ecologicamente correta desenvolvida pelo 
cidadão: 
 
a) Utilizar sistemas de aquecimento solar para reduzir o 

consumo de energia elétrica. 
b) Usar sacolas plásticas. 
c) Jogar óleo de cozinha na rede de esgoto. 
d) Dar preferência a produtos que não tenham refil. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
17) Conforme a Constituição Federal, assinalar a alternativa 
que apresenta um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil: 
 
a) Dignidade da pessoa humana. 
b) Erradicação da pobreza e da marginalização. 
c) Solução pacífica dos conflitos. 
d) Liberdade de locomoção. 
 

18) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, o 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 
e por instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, constitui o(a): 
 
a) Comissão intergestora bipartite e tripartite. 
b) Ministério da Saúde. 
c) Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Política de Saúde da Família. 
 

19) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, 
ao lazer, aos esportes, às diversões, aos espetáculos e aos 
produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento (1ª parte). É dever somente dos 
pais e dos professores prevenir a ocorrência de ameaça ou 
de violação dos direitos da criança e do adolescente            
(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. 
 

20) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Governo 
Municipal é constituído pelos Poderes: 
 
a) Judiciário e Executivo, independentes entre si. 
b) Legislativo e Executivo, independentes entre si. 
c) Legislativo e Judiciário, harmônicos entre si. 
d) Executivo e Legislativo, dependentes entre si. 
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21) Segundo a Lei Municipal nº 313/90, dentre outras 
hipóteses, a vacância de cargo público decorrerá de: 
 
a) Nomeação. 
b) Provimento. 
c) Aposentadoria. 
d) Estabilidade. 
 

22) Conforme a Lei Municipal nº 313/90, contados da data da 
posse, o prazo para o servidor público entrar em exercício do 
cargo será de até: 
 
a) 30 dias. 
b) 20 dias. 
c) 15 dias. 
d) 10 dias. 
 

23) De acordo com a Portaria nº 2.488/11, cada equipe de 
Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo:  
 
a) 4.000 pessoas. 
b) 6.000 pessoas. 
c) 5.000 pessoas. 
d) 7.000 pessoas. 
 

24) De acordo com o manual O Trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente algumas pessoas têm direito à saúde. 
b) Todas as pessoas têm as mesmas necessidades em 

relação à saúde. 
c) Mesmo existindo desigualdades sociais, não há a 

necessidade de organizar a oferta e o acesso aos serviços 
e às ações de saúde. 

d) O SUS determina que a saúde é um direito humano 
fundamental e uma conquista do povo brasileiro. 

 

25) Em conformidade com o Ministério da Saúde, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
As ações e os serviços de saúde devem ser pautados pelo 
princípio da humanização. O(A) __________ é uma das 
formas de concretizar esse princípio e caracteriza-se como 
um modo de agir que dá atenção a todos os que procuram 
pelos serviços. 
 
a) dinâmica 
b) território 
c) acolhimento 
d) avaliação 
 

26) Conforme o manual O Trabalho do Agente Comunitário 
de Saúde, situações de risco são aquelas em que uma 
pessoa ou um grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem 
maior possibilidade ou chance de adoecer, ou até mesmo de 
morrer. Com base nessas informações, são exemplos de 
situações de risco, EXCETO: 
 
a) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 
b) Gestantes que fazem o pré-natal. 
c) Pessoas em situação de violência. 
d) Crianças que estão desnutridas. 
 

27) A vacina SRC (tríplice oral) deve ser administrada a todas 
as crianças, aos 12 meses de vida, e previne três doenças, 
as quais são: 
 
a) Sarampo, rubéola e caxumba. 
b) Rotavírus, febre amarela e dengue. 
c) Difteria, tétano e coqueluche. 
d) Catapora, meningite e outras infecções causadas por 

haemophilus influenza tipo B. 
 

28) Conforme a Organização Mundial da Saúde e o Ministério 
da Saúde, não há vantagens em iniciarem-se os alimentos 
complementares antes dos seis meses de idade do bebê, 
podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança. 
Sobre os riscos relativos à introdução precoce de outros 
alimentos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Maior número de hospitalizações por doença respiratória. 
(---) Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem 

nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por 
exemplo, quando os alimentos são muito diluídos.  

(---) Maior duração do aleitamento materno. 
 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
 

29) Segundo o manual Aprendendo sobre AIDS e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, analisar os itens abaixo: 
 
I - As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são 

causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios e 
transmitidas, principalmente, nas relações sexuais. 

II - Quando uma pessoa está com uma DST, as chances de 
pegar outra DST, inclusive o vírus da AIDS, aumentam. 

 
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. 
 

30) É uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde no 
atendimento à saúde da pessoa idosa: 
 
a) Orientar o idoso e os familiares sobre a correta utilização 

dos medicamentos. 
b) Prescrever tratamento medicamentoso, quando 

necessário. 
c) Avaliar condições de risco de quedas observáveis no 

domicílio. 
d) Realizar consulta domiciliar. 
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