
  

 

Processo Seletivo 
Público 

Código: 515 
 

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 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Raciocínio Lógico 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
10 
05 
10 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e EMPREGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da 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. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Os adolescentes e o sono 

 
Como todos sabemos, os adolescentes, quando 

podem, dormem mais horas por dia do que as crianças e 
os adultos. Têm não só o costume de ir dormir mais tarde 
do que seus irmãos mais jovens ou mais velhos, mas 
também de acordar muito mais tarde no dia seguinte. 
Gostam de ter, no mínimo, suas boas nove horas de sono; 
se os deixam, até mais. Como diria qualquer adolescente, 
isso não é assim devido a um hábito ou a uma atitude 
contestadora; deve-se a que “o corpo lhes pede isso”, e o 
corpo é o interlocutor a quem todos nós, jovens ou velhos, 
mais obedecemos. Quando não podemos satisfazer 
nossas necessidades mais primárias, ocorrem problemas 
em todas as áreas. 

 De noite, na hora de dormir, o cérebro manda o 
lobo intermédio da hipófise produzir melatonina, que é o 
hormônio que induz o sono. Nosso ciclo sono/vigília 
(dormir/despertar) é regulado diariamente pela produção 
de melatonina no início da noite e de cortisol no início da 
manhã. Do ciclo melatonina/cortisol, repetido diariamente, 
dependem outros, como os envolvidos na _______ de 
todos os demais hormônios do organismo, incluindo a 
adrenalina, que nos mantém ativos quando acordados, 
mantém os hormônios sexuais e outros. 

Na verdade, os hormônios do organismo estão 
interligados, e o atraso na produção de um deles causa 
um descompasso em todos os outros, assim como as 
funções do organismo que esses hormônios regulam, 
entre elas a formação das memórias, ou seja, os 
aprendizados da escola e da vida diária. 

Resguardar o sono dos adolescentes é 
importante para que depois, na vida adulta, eles possam 
ter mais conhecimentos úteis para o seu desempenho 
geral e permanecer longe de sintomas depressivos. 

 
http://www.grupoa.com.br/revista-patio/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) secressão 
b) cecressão 
c) secreção 
d) cecreção 
 

2) De acordo com o texto, analisar a sentença abaixo:  
 
Devido a um hábito ou a uma atitude contestadora, os 
adolescentes, quando podem, dormem mais horas por dia 
do que as crianças e os adultos (1ª parte). Quando não 
podemos satisfazer nossas necessidades mais primárias, 
ocorrem problemas em todas as áreas, pois as funções do 
nosso corpo são reguladas por hormônios e o atraso na 
produção de um deles causa um descompasso em todos 
os outros (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

3) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) A formação das memórias, ou seja, dos aprendizados 

da escola e da vida diária, só é possível com a 
produção de adrenalina, que nos mantém ativos 
quando acordados. 

(...) O resguardo do sono dos adolescentes ajuda a evitar 
sintomas de depressão e ter melhor desempenho 
geral na vida adulta. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

4) O termo sublinhado em “Na verdade, os hormônios do 
organismo estão interligados...” significa: 
 
a) Relacionados. 
b) Inventados. 
c) Desvinculados. 
d) Fragmentados. 
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5) Em relação à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - A vírgula não é utilizada para separar elementos de 

uma enumeração. 
II - A vírgula pode ser dispensada se o último elemento 

citado vier precedido da conjunção “e”. 
 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

6) Considerando-se a formação do feminino de 
substantivos terminados em -or, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Apanhador - apanhadora. 
b) Protetor - protetora. 
c) Leitor - leiteira. 
d) Arrumador - arrumadora. 
 

7) Assinalar a alternativa que apresenta um adjetivo: 
 
a) Paisagem. 
b) Animal. 
c) Facílimo. 
d) Escala. 
 

8) Analisar os itens abaixo: 
 
I - O plural de “xerox” é “xeroxs”. 
II - O plural de “cantil” é “cantis”. 
 
a) Somente o item II está correto. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos.  
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

9) A palavra “latão” está no: 
 
a) Aumentativo irregular. 
b) Aumentativo regular. 
c) Plural, somente. 
d) Diminutivo no plural. 
 

10) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo 
composto: 
 
a) Flores. 
b) Moleque. 
c) Temporal. 
d) Passatempo. 
  
  

MATEMÁTICA 

 
11) Dentre os números da lista (37, 39, 43 e 47) é 
CORRETO afirmar que o único número que não é primo 
é: 
 
a) 37 
b) 39 
c) 43 
d) 47 
 
 
 
 

12) Em relação à expressão numérica abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o seu resultado: 
 

1 - 2 x 4 + 0 x 7 
 
a) 0 
b) -7 
c) -14 
d) -28 
 
 
 
 

13) Vanessa consome 5kw por hora lavando roupas. 
Mantendo-se as proporções, se ela tivesse consumido 
6,5kw, quantas horas ela teria ficado lavando roupa? 
 
a) Uma hora e cinquenta minutos. 
b) Uma hora e trinta minutos. 
c) Uma hora e vinte minutos. 
d) Uma hora e dezoito minutos. 
 
 
 
 

14) O mínimo múltiplo comum entre 120 e 240 é: 
 
a) 240 
b) 280 
c) 320  
d) 120 
 
 
 
 

15) Em uma caixa de leite, há 12 litros do produto. Se uma 
pessoa comprar três caixas e meia, ela comprará: 
 
a) 36 litros de leite. 
b) 42 litros de leite. 
c) 40 litros de leite. 
d) 46 litros de leite. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16) Assinalar a alternativa que apresenta a próxima 
palavra da sequência lógica abaixo: 
 

CARROÇA - COMPASSADO - COOPERATIVISMO - 
CAATINGA - ? 

 
a) CONCURSO 
b) CEGUEIRA 
c) COMPREENSÃO 
d) CACHIMBO 
 

17) Sabendo-se que os funcionários de determinada 
empresa trabalham de segunda a sexta-feira e que em 
certo mês nessa empresa foram contratados 13 
funcionários, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Como dia primeiro foi quinta-feira, nenhum funcionário 

começou a trabalhar no dia 11 nem no dia 25 desse 
mesmo mês. 

(---) No mínimo 3 funcionários foram contratados no 
mesmo dia da semana. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) C - E. 
d) E - C. 
 

18) Débora foi contar quantas estacas ela precisaria 
utilizar para cercar seu terreno que tem formato 
quadrangular. Se ao final do procedimento ela observou 
que cada lado possuía 37 estacas espaçadas igualmente, 
de forma que em cada canto do terreno foi colocada uma 
estaca, assinalar a alternativa que apresenta o número de 
estacas utilizadas para cercar o terreno de Débora:  
 
a) 148 
b) 144 
c) 146 
d) 142 
 

19) Assinalar a alternativa que apresenta o próximo 
número da sequência lógica abaixo: 
 

7, 12, 19, 28, ... 
 
a) 39 
b) 43 
c) 47 
d) 51 
 

 
20) Em determinado aeroporto, a cada 10 minutos 
decolam três aviões e pousa um. Com base nisso, após 
meia hora, é CORRETO afirmar que nesse aeroporto: 

 
a) Decolaram 6 aviões e pousaram 4. 
b) Decolaram 12 aviões e pousaram 6. 
c) Decolaram 4 aviões e pousaram 5. 
d) Decolaram 9 aviões e pousaram 3. 
 

21) A diferença de idade entre Júlia e Giulia é de 1 ano 
em setembro de 2015. Sabendo-se que Giulia fez 13 anos 
em outubro de 2015, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A diferença de idade entre elas pode ser zero. 
b) Júlia está com um ano a menos que Giulia. 
c) Júlia pode ter 15 anos. 
d) Giulia ficou mais velha que Júlia. 
 

RASCUNHO 
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22) Um relógio digital marca 09:57:55. Com base nessa 
informação, assinalar a alternativa que apresenta o 
número mínimo de segundos necessário para que todos 
os algarismos do relógio se alterem:  
 
a) 85 
b) 100 
c) 125 
d) 131 
 

23) Quantas vezes o algarismo 9 é escrito nos números 
naturais entre 80 e 100, considerando-se somente os 
números em que possuem 9 como algarismo das 
unidades? 
 
a) 0 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
 

24) Considerando-se o quadro abaixo, assinalar a 
alternativa que representa o valor de x: 
 

Candidatos 2 

Concurso 0 

Objetiva 1 

Alcateia 3 

Macaparanense 4 

Cadastro 2 

Reprovado x 

 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
 

25) Analisar os animais abaixo, dentre os quais há um 
animal que não segue o padrão dos três demais: 
 

 
 
Com base nisso, assinalar a alternativa que apresenta o 
animal que não segue o padrão dos outros três: 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 

RASCUNHO 
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LEGISLAÇÃO 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste processo. 
 

26) Segundo a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, 
EXCETO: 
 
a) A cidadania. 
b) A dignidade da pessoa humana. 
c) A singularidade política. 
d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
 

27) Em conformidade com a Constituição Federal, a 
República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios, entre outros: 
 
I - Independência nacional. 
II - Igualdade entre os Estados. 
III - Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - São Poderes do Município, dependentes e harmônicos, 

o Legislativo e o Executivo. Salvo as exceções 
previstas nesta Lei, um Poder pode delegar atribuições 
a outro, e o cidadão investido na função de um deles 
pode exercer a de outro. 

II - A autonomia do Município é assegurada pela eleição 
direta, nos termos da legislação federal, do Prefeito e 
do Vice-Prefeito, e dos Vereadores; e pela 
administração própria, no que respeita seu peculiar 
interesse. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

29) Segundo a Lei Orgânica do Município, ao Município é 
vedado: 
 
I - Instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça. 
II - Realizar operações ou acordos e contrair empréstimos 

externos de qualquer natureza, sem autorização do 
Senado Federal. 

III - Criar distinções entre brasileiros ou preferência em 
favor de qualquer pessoa de direito público interno. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

30) Com base na Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE; 
 
O Poder _________ é exercido pelo Prefeito, auxiliado 
pelos Secretários. 
 
a) Executivo 
b) Legislativo 
c) Judiciário 
d) Moderador  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Nos casos expressos em lei, aplica-se, excepcionalmente, 
o ECA às pessoas entre ___________ anos de idade. 
 
a) 17 e 20  
b) 18 e 21  
c) 21 e 30  
d) 18 e 22  
 

32) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições _______________ 
ao seu pleno exercício.  
 
a) indispensáveis 
b) indesejáveis 
c) desnecessárias 
d) facultativas 
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33) De acordo com a Lei nº 10.741/03, é instituído o 
Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a: 
 
a) 60 anos. 
b) 50 anos. 
c) 55 anos.  
d) 48 anos. 
 

34) Em conformidade com a Lei nº 11.340/06, são, entre 
outras, formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher: 
 
I - Física. 
II - Psicológica. 
III - Sexual. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III 
d) Todos os itens. 
 

35) De acordo com a Portaria nº 2.488/11, sobre os 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a 
abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, 
bem como sua resolubilidade (1ª parte). Os NASF fazem 
parte da Atenção Básica e se constituem como serviços 
com unidades físicas independentes ou especiais, e são 
de livre acesso para atendimento individual ou coletivo 
(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. 
 

36) De acordo com o manual O Trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O desenvolvimento de ações educativas em saúde 

pode abranger muitos temas em atividades amplas e 
complexas, por isso são ações difíceis de serem 
desenvolvidas. 

b) A ação educativa ocorre por meio do exercício do 
diálogo e do saber escutar, pois ensinar é transferir 
conhecimento. 

c) A ação educativa é de responsabilidade de toda a 
equipe, e a linguagem deve ser sempre acessível, 
simples e precisa. 

d) As ações educativas têm início no Ensino Fundamental, 
mas podem ser realizadas nas visitas domiciliares. 
Deve-se evitar que sejam realizadas em grupo, pois a 
conversa desvia o foco das aulas. 

 

37) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 19 - 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, em relação 
aos sinais de maus tratos ao idoso, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Lesões e equimoses. 
II - Úlceras de decúbito e desidratação. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Somente o item II está correto. 
 

38) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 20 - 
Carências de Micronutrientes, em relação aos sintomas da 
anemia falciforme, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Inchaço sem dor nas mãos e nos pés.  
b) Palidez, cansaço constante e icterícia. 
c) Constantes infecções e febres. 
d) Anemia crônica. 
 

39) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 32 - 
Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco, a atenção em 
planejamento familiar contribui para a redução da 
morbimortalidade materna e infantil na medida em que: 
 
a) Aumenta o número de cesáreas realizadas para fazer a 

ligadura tubária. 
b) Aumenta o número de gestações não desejadas e de 

abortamentos provocados. 
c) Possibilita planejar a gravidez em mulheres 

adolescentes ou com patologias crônicas 
descompensadas. 

d) Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de 
opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais. 

 

40) Segundo o manual Como Ajudar no Controle da 
Hanseníase?, assinalar a alternativa que apresenta uma 
informação INCORRETA sobre a hanseníase: 
 
a) É causada pelo Mycobacterium leprae. 
b) É uma doença contagiosa, que passa de uma pessoa 

doente, que não esteja em tratamento, para outra. 
c) Instala-se principalmente nos nervos e na pele. 
d) Logo após o início do tratamento, a pessoa ainda 

transmite a doença. 
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