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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções 

(A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de 

defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 



Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta. 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do 

caderno de questões para conferir com o gabarito oficial. 

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 

juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre 

dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso 

Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, 

implicará na eliminação do candidato do Processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE!  



Português 

 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões 01 a 07: 

 

[...] Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela 

se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa 

foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.  

E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato 

moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. 

Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o 

cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas e a folha permanece meio 

escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. Não vale a pena 

tentar corrigi-las. Afasto o papel. 

Emoções indefiníveis me agitam inquietação terrível, desejo doido de voltar, tagarelar 

novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não é isto: 

é desespero, raiva, um peso enorme no coração. 

Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, 

reprodução imperfeita de fatos exteriores, e os dela tinham alguma coisa que não consigo 

exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até 

ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. 

Lá fora os sapos arengavam, o vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas 

negras. 

- Casimiro! 

Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando. 

- Casimiro! 

A figura de Casimiro Lopes aparece à janela, os sapos gritam, o vento sacode as 

árvores, apenas visíveis na treva. Maria das Dores entra e vai abrir o comutador. Detenho-a: não 

quero luz. 

O tique-taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar. E Madalena surge no 

lado de lá da mesa. Digo baixinho: 

- Madalena! A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não 

a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo 

sequer a toalha branca. 

- Madalena... 

A voz de Madalena continua a acariciar-me. Que diz ela? Pede-me naturalmente que 

mande algum dinheiro a mestre Caetano. Isto me irrita, mas a irritação é diferente das outras, é 

uma irritação antiga, que me deixa inteiramente calmo. Loucura estar uma pessoa ao mesmo 

tempo zangada e tranquila. Mas estou assim. Irritado contra quem? Contra mestre Caetano. Não 

obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião! 

A toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos cruzadas ou a 

que estava aqui há cinco anos. 

Rumor do vento, dos sapos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de manso, os 

passos de seu Ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a 

coruja? Será a mesma que piada a dois anos? Talvez seja até o mesmo pio daquele tempo. 

Agora seu Ribeiro está conversando com d.Glória no salão. Esqueço que eles me 

deixaram e que esta casa está quase deserta. 

- Casimiro! 

Penso que chamei Casimiro Lopes. A cabeça dele, com chapéu de couro de sertanejo, 

assoma de quando em quando à janela, mas ignoro se a visão que me dá é atual ou remota. 

Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis: encolerizo-me e enterneço-me, bato na 

mesa e tenho vontade de chorar. 



RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1982. 

 

1. Com base nas informações do texto lido, use V para verdadeiro e F para falso: 

(   ) No terceiro parágrafo o narrador fala das emoções e conclui que o que verdadeiramente 

sente é cólera. 

(    ) O narrador vive um momento em que seu estado emocional se encontra confuso, 

desordenado. 

(      ) O narrador-personagem assume que é rude. 

(      ) O texto apresenta inúmeras antíteses, o que reforça a sagacidade do narrador-personagem. 

 

Respeitando a ordem em que as sentenças aparecem, temos: 

a) V – V – V – F 

b) V – F – V - F 

c) F – V – F - V 

d) F – F – F - V 

e) F – V – V - F 

 

2. É possível inferir que: 

a) a alma do narrador está umente. 
b) no excerto o narrador apresenta sentimentos individualistas e confirma sua postura amistosa. 

c) no texto, embora o narrador se sinta abandonado, apresenta uma postura irônica.  

d) o fragmento abre-se para uma dimensão do passado onde o narrador relembra fatos ditosos. 

e) o texto se trata de um monólogo onde o narrador revela sua solidão atormentada. 

 

3.  “Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião!” O vocábulo 

sublinhado tem como sinônimo: 

a) dorido 

b) falacioso 

c) indolente 

d) perspicaz 

e) taciturno 

 

4.  “Às vezes as ideias não vêm...”  A crase se justifica no fragmento anterior por ser uma 

locução adverbial. Todas as sentenças empregam a crase corretamente, exceto uma. Marque-a: 

a) Refiro-me à aluna que senta na primeira carteira. 

b) A atividade não pode ser feita à lápis. 

c) Quando chegar ao final da quadra, vire à esquerda. 

d) Ela saiu às pressas. 

e) Tudo estava às mil maravilhas, até que ele chegou. 

 

5.  “Quando os grilos cantam,...” A figura de linguagem presente no excerto é denominada: 

a) sinestesia 

b) metonímia 

c) prosopopeia 

d) catacrese 

e) redundância 

 

6  “O tique-taque do relógio diminui,” A flexão no plural dos termos em negrito é tique-

taques. Marque a alternativa em que há erro quanto ao emprego do plural: 

a) vice-presidente = vices-presidentes 

b) pé de moleque = pés de moleques 

c) abaixo-assinado = abaixos-assinados 

d) cirurgião-dentista = cirurgiões-dentistas 

e) joão-ninguém = joões-ninguém 

 



7.  “Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar.” Os termos em destaque podem 

ser substituídos sem acarretar prejuízo de sentido ao texto por: 

a) Portanto 

b) Contudo 

c) Porquanto 

d) Mas também 

e) Por conseguinte 

 

8. Dadas as sentenças: 

1-Atualmente se fala muito em bullying nas escolas.  
2-Atualmente, se fala muito em bullying nas escolas. 

3-Então fica certo; te ligo assim que chegar em casa. 

4-Jamais me passou pela cabeça que ele iria tomar essa atitude. 

 

A colocação pronominal está correta: 

a) Somente nas sentenças 3 e 4. 

b) Somente nas sentenças 2, 3 e 4. 

c) Somente nas sentenças 1,2 e 3. 

d) Somente nas sentenças 2 e 3. 

e) Somente nas sentenças 1 e 4. 

 

9. Na frase: “Naquela casa havia de tudo: flores secas, janelas quebradas, quartos escuros, 

portas rangendo...”, as reticências no final da frase indicam: 

a) supressão de trecho. 

b) prolongamento de ideia. 

c) hesitação. 

d) interrupção de pensamento. 

e) sugestão para que o leitor complete a ideia da frase. 

 

10.  “É um problema meio estranho.” A classificação morfológica do termo em sublinhado é: 

a) complemento nominal 

b) locução adjetiva 

c) adjetivo 

d) substantivo 

e) advérbio 

 

 

Matemática 

 

11. Na solução da equação exponencial                  , sabendo que   é um 

número real. Qual o valor de  : 

a) 0.  b) 1.  c) 2.  d) 3.  e) Nenhuma  das respostas 

anteriores. 

12.  Ao decolar um avião se inclinação obtendo um angulo qualquer em relação ao solo, 

nesta inclinação o avião percorre  √ 
 

km e em relação ao solo ele percorre 8km. A que 

altura o avião se encontra  em relação ao solo: 

a) 8km.                b) 6km.                   c) 4,5km.                   d) 12√ 
 
 km.           e) 9km. 



13. Uma fábrica funciona em turno  de 8  horas diárias e produz 16560 peças nas  46 

máquinas que possui. Pretende- se chegar a uma produção de 27000 peças por dia numa 

jornada de 12 horas diárias, neste caso a indústria teria que adquirir  quantas máquinas 

iguais a que já possui: 

a) 3.  b) 4.  c) 5.  d) 6.  e) 7. 

 

14.No sistema de equação {  
        
        

 qual o valor de Y para que a equação se 

torne verdadeira: 

a) 3.  b) 4.  c) 5.  d) 6.  e) 7. 

 

15.  Leonardo aplicou R$ 48.000,00 em um tipo de aplicação que lhe rendem 4% ao 

mês na modalidade de juro simples. Qual o montante após 4 meses de aplicação: 

(a) R$ 51.680,00 

(b) R$ 49.920,00 

(c) R$ 55.680,00 

(d) R$ 60.120,00 

(e) R$ 52.680,00 

Conhecimentos Gerais 

16.Quais os países que tem a maior e menor expectativa de vida do mundo, 

respectivamente. 

a) Austrália e Afeganistão 

b) Itália e Chade 

c) Japão e Serra Leoa 

d) Brasil e Congo 

e) Estados Unidos e Angola 

17.Em que governo Brasileiro foi sancionada a LEI das cotas para o Ensino Superior? 

a) Governo de Dilma Rousseff 

b) Governo de José Sarney 

c) Governo de Fernando Henrique Cardoso 

d) Governo de Itamar Franco 

e) Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

 



18.A indústria Catarinense é enorme destaque no cenário nacional e está bem 

distribuída por todo o território estadual. Acerca desse assunto, relaciona a coluna da 

direita com a da esquerda e assinale a alternativa CORRETA. 

( 1) Madeira, papel e celulose (  ) Planalto Serrano 

( 2) Madeira e Móveis  (  ) Oeste 

( 3) Têxtil e cristais  (  ) Planalto Norte 

( 4) Cerâmica e Mineração (  ) Vale do Itajaí 

( 5) Aves e Suínos  (  ) Sul 

a) 1,5,2,3,4 

b) 2,5,1,3,4 

c) 3,2,1,4,5 

d) 3,5,2,4,1 

e) 1,2,3,5,4 

 

19.No ultimo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

população do município de União do Oeste era de quantos habitantes? 

a) 3.791 

b) 2.410 

c) 2,799 

d) 2.910 

e) 2,790 

 

20.O município de União do Oeste tem sua área territorial desmembrada de qual 

município mãe? 

a) Quilombo 

b) Pinhalzinho 

c) Coronel Freitas 

d) Sul Brasil 

e) Águas frias 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

21.  Nos últimos anos, em virtude da progressiva hiperendemicidade da dengue no território 

nacional observamos um aumento na gravidade dos casos. A transmissão da dengue acontece 

quando o mosquito infectado “pica” o ser humano. Qual é o mosquito que transmite a dengue? 

A) Aedes Egípcio 

B) Mosquito Palha 



C) Culex quinquefasciatus 

D) Aedes Aegypti 

E) Haemagogus 

22. Agente comunitário, você sempre será o elo que liga a população ás unidades de saúde e é 

de suma importância que sejam levadas informações corretas e claras até as pessoas. As doenças 

crônicas não transmissíveis assumiram posicionamento preocupante em função do seu aumento 

constante e em populações cada vez mais jovens. Dessa forma essas doenças constituem a 

primeira causa de hospitalização no SUS. 

Identifique a alternativa que aponta doenças crônicas não transmissíveis: 

A) HIV, Hipertensão 

B) Diabetes, Gripe 

C) Influenza, Hipertensão 

D) Hipertensão, Diabetes 

E) Diabetes, HIV 

23. Algumas siglas farão parte do seu dia a dia e são amplamente usadas pela equipe da 

Estratégia Saúde da Família e também em seus diálogos com a população, meio em que você 

estará inserido. Para que o SUS consiga regular e avaliar as ações desenvolvidas utiliza alguns 

sistemas e documentos. Um desses sistemas é chamado de E-SUS e utiliza o “CNS” para 

cadastrar cada pessoa que é atendida no âmbito SUS. 

A que se refere a sigla “CNS”? 

A) Conta Nacional de Saúde 

B) Controle Nacional da Saúde 

C) Cartão Nacional do SUS 

D) Controle Nutricional do SUS 

E) Nenhuma das alternativas 

24.  O SUS é um sistema em constante construção e para isso amparado em leis que determinam 

que a gestão dos recursos e o atendimento á população aconteçam de forma a atender a todos. 

Para tanto é necessária nesta construção a participação social e uma gestão compartilhada. A 

participação popular na construção do SUS acontece através de: 

A) Reuniões comunitárias. 

B) Conselhos de saúde e Conferências de saúde 

C) Encontros de médicos e profissionais da saúde 

D) Conferência de assistência social 

E) Todas as alternativas 

25. Os Conselhos de Saúde devem obedecer a uma composição mínima prevista em lei. Devem 

estar presentes na totalidade dos Estados e municípios e devem ser espaços democráticos de 

deliberações e resoluções. A composição do Conselho Municipal de Saúde é: 

A) 50% de usuários, 25 % de trabalhadores da saúde, 25 % representantes do governo. 

B)25 % de usuários, 25% de trabalhadores da Saúde, 25 % representantes do governo. 

C) 25 % de usuários, 25 % de trabalhadores da saúde e 50 % representantes do governo. 



D) Todas as alternativas estão corretas. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 

26.  Sua função de ACS faz parte da Atenção Básica de Saúde. Essa atenção básica tem como 

fundamentos: 

I – Estimular a participação popular e o controle social; 

II – Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante 

de sua formação e capacitação; 

III – Efetivar a integralidade em seus vários aspectos; 

IV – Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos; 

Escolha a alternativa correta: 

A) Somente a alternativa I é correta. 

B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

C) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

D) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

E) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

27. O calendário de vacinação é muito importante desde o nascimento e acompanha a pessoa a 

vida toda. Vamos ler a historinha seguinte: 

“ Gustavo nasceu de parto normal, pesando 3,500(três quilos e quinhentas gramas)  e medindo 

52 cm(cinquenta e dois centímetros). Aos cinco dias de vida passou pela consulta de 

puericultura e a enfermeira percebeu que ele não havia sido vacinado. Ela então encaminhou 

Gustavo á sala de vacinas.” 

Quais são as vacinas que Gustavo deve receber com essa idade? 

A) BCG e Tetravalente 

B) Hepatite B e BCG 

C) DPT e BCG 

D) Todas as alternativas estão corretas 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 

28.  Segundo a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, são consideradas atividades do Agente 

Comunitário de Saúde, exceto: 

A) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio – cultural da 

comunidade. 

B) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 

C) O estímulo á participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde. 

D) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de 

risco á família. 

E) A aferição da pressão arterial de hipertensos e diabéticos e o acompanhamento dos 

mesmos. 



29. O Agente Comunitário de Saúde deve preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: 

I – residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo público; 

II – haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; 

III – haver concluído o ensino fundamental; 

Sobre estas informações responda: 

Em qual lei estes requisitos estão regulamentados? 

A) Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006 

B) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 

C) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 

D) Lei 8.080 de 5 de outubro de 2006 

E) Lei 11.350 de 19 de setembro de 1990 

30.  O uso do EPI é de fundamental importância para a preservação e proteção da saúde, 

evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Você conhece o 

significado da sigla EPI? 

A) Equipamento de Preparação Individual 

B) Dispositivo de uso Individual 

C) Equipamento de Proteção Individual 

D) Estratégia de Proteção ao Indivíduo 

E) Instrumento de uso Individual 

31.  Leia atentamente o enunciado: 

“Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias.” 

Esta é a lei que regulamenta o financiamento de recursos do SUS. Escolha a alternativa correta: 

A) Lei 8080 de 18 de setembro de 1991 

B) Lei 8080 de 19 de outubro de 1990 

C) Lei 8080 de 19 de setembro de 2001 

D) Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 

E) Lei 8080 de 18 de setembro de 1990 

32.  O Conselho Municipal de Saúde e a Conferência  de Saúde são regulamentados na lei nº 

8142 de 28 de dezembro de 1990. Qual é a composição do Conselho Municipal de Saúde? 

A) Apenas governo e profissionais. 

B) Apenas profissionais e usuários. 

C) Prestadores de serviço, governo, profissionais e usuários. 

D) Prestadores de serviço e profissionais. 

E) Profissionais, governo e usuários. 



33.  O SUS tem sua base no cumprimento de alguns princípios. Segundo a Lei 8080 qual é a 

alternativa correspondente apenas a princípios do SUS? 

A) Equidade, universalidade, integralidade. 

B) |Descentralização, Universalidade, Equidade. 

C) Integralidade, descentralização, Universalidade. 

D) Hierarquização, universalidade, equidade. 

E) Integralidade, hierarquização, descentralização. 

34.No Brasil as doenças transmitidas por vetores são importante causa de morbidade e 

mortalidade. Doenças transmitidas por vetores são aquelas que não passam diretamente de 

pessoa para pessoa, pois requer   a participação de insetos. 

Observe as doenças abaixo e indique qual delas não é transmitida por vetor: 

A) Febre amarela 

B) Malária 

C) Dengue 

D) Leishmaniose 

E) Leucemia 

35.  As mudanças climáticas, o acúmulo de lixo, água parada, falta de higiene em locais com 

animais e plantas, entre tantos outros fatores aumentam a proliferação de alguns vetores e 

consequentemente aumentam o risco das doenças. 

Escolha a alternativa que contempla vetores: 

A) Borboletas, mosquitos e cães 

B) Mosquitos, carrapatos e caramujos 

C) Moscas, ratos e cobras 

D) Todas as alternativas estão corretas 

E) Nenhuma das alternativas está correta 

36.  ACS, você nunca vai trabalhar sozinho pois faz parte da Equipe Estratégia Saúde da 

Família. Tanto na equipe quanto nas suas visitas é necessário que você tenha sempre uma 

postura respeitosa e ética. 

Uma conduta ética está relacionada á: 

A) Ser sempre prestativo inclusive contando para as famílias aquilo que umas relataram 

sobre as outras. 

B) Agir educadamente, de forma a prestar o melhor serviço mantendo o sigilo das 

informações e o bom relacionamento entre você, a equipe e o usuário. 

C) Ser educado somente com aqueles que agirem da mesma forma com você dispensando 

as visitas aos demais. 

D) Comentar com todos os colegas as situações encontradas na sua área, citando os nomes 

dos envolvidos para que todos saibam. 

E) Nenhuma das alternativas 



37. Sua atenção no trabalho, o correto preenchimento de dados e sua interação com a 

comunidade e com a equipe de trabalho vão formar o elo de ligação dos usuários com o serviço 

da unidade de saúde. Você ACS possui uma área exclusiva de atuação que se dá no âmbito: 

A) Dos hospitais que porventura existirem no município. 

B) Das clínicas privadas. 

C) Dos convênios de saúde. 

D) Do sistema único de saúde (SUS). 

E) Nenhuma das alternativas. 

38. Muito se fala da atuação do ACS, suas atribuições e território em que vai trabalhar. Voce irá 

atuar em um território com área determinada e deve atender todas as famílias que moram no 

local. Esta área tem a denominação de:  

A) Posto de saúde 

B) Comunidade 

C) Bairro 

D) Micro área 

E) Cidade 

39. Os idosos são parte de um grupo prioritário e merecem toda sua atenção. São eles que 

muitas vezes sofrem com doenças que simplesmente poderiam ser evitadas  através da aplicação 

de vacinas. Anualmente acontece a Campanha de Vacinação contra a Influenza. 

Qual é a idade mínima que o idoso precisa ter para ser vacinado na campanha? 

A) 56 anos 

B) 57 anos 

C) 58 anos 

D) 59 anos 

E) 60 anos 

40. Os investimentos em saúde são regulamentados em lei. Cada ano que passa a demanda por 

serviços em saúde cresce e consequentemente os gastos também. Toda essa demanda exige 

planejamento e boa administração dos recursos. A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 

de 2012 regulamenta o percentual de investimento em gastos e serviços de saúde por parte do 

município. Qual é esse percentual? 

A) 10% 

B) 20% 

C) 25% 

D) 15% 

E) 13% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


