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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL Nº001/2021 – PMB 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAGRE  

 

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

INSTRUÇÕES GERAIS 

FRASE: “ SALVE, Ó TERRA DE RICAS FLORESTAS ” 

1. Este caderno contém 30 (trinta)  questões sem repetição ou falha, conforme distribuição 
abaixo: 
 

DISCIPLINA QUESTÕES 
Língua Portuguesa 05 
Conhecimento em Informática 05 
Legislação Específica 10 
Conhecimento Específico 10 
 

2. Para cada uma das questões objetivas, serão apresentadas 04 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A, B, C, D ), mas só uma responde adequadamente à questão 
proposta. Você só deve assinalar uma única alternativa . A marcação em mais de uma 
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

3. O Cartão de Respostas  é o único documento de correção, devendo ser preenchido com 
bastante atenção, à caneta esferográfica transparente, de cor azul ou preta,  ponta grossa, 
marcando uma única alternativa  em cada questão. 

4. A prova terá duração de 04 (quatro horas).   
5. Confira seus dados no cartão de respostas (NOME e Nº DA INSCRIÇÃO) , assine no local 

indicado. 
6. Não rasure, não amasse nem dobre o Cartão de Respostas . É vedada a substituição do 

Cartão de Respostas  decorrente de erro cometido por candidato.  
7. 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. 

8. O candidato NÃO poderá levar consigo este Caderno de Questões Objetivas.  
9. O candidato poderá levar consigo SOMENTE o Gabarito Destacável de Prova  após uma 

hora  contada do efetivo início da prova, sendo este destacado apenas pelo fiscal de sala.  
10. Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos  de cada sala de prova deverão 

permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais de sala para o lacre dos envelopes, 
quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após a assinatura da Ata de 
Sala.  

 
NOME DO CANDIDATO (A): ____________________________ ________________________ 
 
Nº INSCRIÇÃO:_______________________________________________________________ 
 
✄- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ATENÇÃO: Esta parte destacável serve para copiar as  suas respostas. Somente poderá 

ser destacada pelo fiscal após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÕES: 01 – 05 

 

Informações sobre o novo coronavírus 
(COVID-19) 

Por LIMA, 2020 (trecho de artigo 
adaptado).  

O diagnóstico definitivo do novo coronavírus 
é feito com a coleta de materiais 
respiratórios (aspiração de vias aéreas ou 
indução de escarro). O diagnóstico 
laboratorial para identificação do vírus é 
realizado por meio das técnicas de proteína 
C reativa em tempo real e sequenciamento 
parcial ou total do genoma viral. Orienta-se 
a coleta de aspirado de nasofaringe ou 
swabs combinado (nasal/oral) ou também 
amostra de secreção respiratória inferior 
(escarro ou lavado traqueal ou lavado 
broncoalveolar). Para confirmar a doença, é 
necessário realizar exames de biologia 
molecular que detecte o RNA viral. Os 
casos graves devem ser encaminhados a 
um hospital de referência para isolamento e 
tratamento. Os casos leves devem ser 
acompanhados pela atenção primária em 
saúde e instituídas medidas de precaução 
domiciliar. O espectro clínico da infecção 
por coronavírus é muito amplo, podendo 
variar de um simples resfriado até uma 
pneumonia grave. O quadro clínico inicial da 
doença é caracterizado como uma 
síndrome gripal. As pessoas com COVID-19 
geralmente desenvolvem sinais e sintomas, 
incluindo problemas respiratórios leves e 
febre persistente, em média de 5 a 6 dias 
após a infecção (período médio de 
incubação de 5 a 6 dias, intervalo de 1 a 
14 dias) . A febre é persistente, ao contrário 
do descenso observado nos casos de 
influenza. A febre pode não estar presente 
em alguns casos, como, por exemplo, em 
pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos 
ou em algumas situações que possam ter 
utilizado medicamento antitérmico A doença 
em crianças parece ser relativamente rara e 
leve, com aproximadamente 2,4% do total 
de casos notificados entre indivíduos com 
menos de 19 anos. Uma proporção muito 

pequena de menores de 19 anos 
desenvolveu doença grave (2,5%) ou crítica 
(0,2%). De acordo com o Protocolo de 
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, 
publicado pelo Ministério da Saúde em 
fevereiro deste ano, na avaliação dos 
primeiros 99 pacientes internados com 
pneumonia e diagnóstico laboratorial de 
COVID-19 no hospital de Wuhan observou-
se uma maior taxa de hospitalização em 
maiores de 50 anos e do sexo masculino. 
Os principais sintomas foram febre (83%), 
tosse (82%), dispneia (31%), mialgia (11%), 
confusão mental (9%), cefaleia (8%), dor de 
garganta (5%), rinorreia (4%), dor torácica 
(2%), diarreia (2%) e náuseas e vômitos 
(1%). Também houve registros de linfopenia 
em outro estudo realizado com 41 pacientes 
diagnosticados com COVID-19.  

(LIMA, Claudio Márcio Amaral de Oliveira. 
Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19). 

Radiol. Bras., São Paulo, v.53, n. 2, p. V-VI, Apr. 
2020.) 

 
01. Com base no texto 'Informações sobre 
o novo coronavírus (COVID-19)' , analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. O diagnóstico laboratorial para a 
identificação do novo coronavírus é 
realizado por meio das técnicas de proteína 
C reativa em tempo real e sequenciamento 
parcial ou total do genoma viral, conforme 
sugere o texto. 
II. Após a análise do texto, é possível inferir 
que a febre causada pelo novo coronavírus 
é persistente, podendo durar vários dias de 
forma ininterrupta, assim como observado 
nos casos de influenza. 
III. O texto leva o leitor a entender que os 
casos graves de infecção pelo novo 
coronavírus devem ser encaminhados a um 
hospital de referência para isolamento e 
tratamento. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Nenhuma afirmativa está correta. 
B) Apenas uma afirmativa está correta.
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C) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
02. No item “orienta-se” destacado no 
texto, o pronome oblíquo “se” é usado a fim 
de indicar ações relativas para: 
 
A) Sujeito que as pratica: 
B) Qualificar o pronome. 
C) Destacar o substantivo. 
D) Apresentar a norma culta da Língua 
Portuguesa. 
 
03. Para este período “ (período médio de 
incubação de 5 a 6 dias, intervalo de 1 a 
14 dias)”  , o uso do parênteses indica que 
a ideia intercalada é: 
 
A) Desnecessária. 
B) Oposta. 
C) Acessória.  
D) Nula.  
 
04. O emprego dos porquês foi empregado 
corretamente. EXCETO: 
 
A) Não entendi o porque de tanta tristeza 
daquela menina. 
B) Eis o porquê da minha desilusão. 
C) Por que não fomos convocados para a 
reunião da empresa? 
D) Os jovens são os melhores 
empreendedores, até porque aceitam 
riscos que os mais velhos não assumiriam. 
 
05. Assinale o exemplo em que há o 
emprego INCORRETO do “mais”: 
 
A) É um dos países mais miseráveis do 
planeta. 
B) Ele foi o garoto que mais tentou fazer um 
gol. 
C) Ela escolheu a bolsa mais cara da loja. 
D) O aluno não fez a atividade, mais 
apresentou a justificativa. 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 
QUESTÕES: 06 - 10 

 
Para responder às próximas 05 questões 
abaixo, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que os 
programas mencionados nas mesmas 
encontram-se na configuração padrão de 
instalação, são originais e que o mouse está 
configurado para destros.Dessa forma, as 
teclas de atalho, menus, barras, ícones e os 
demais itens que compõem os programas 
abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão do fornecedor do 
software.Todas as questões foram 
elaboradas tendo como plataforma básica o 
Sistema Operacional Windows 10. 
 
06. Julgue os itens abaixo:  
 
I- O Hardware constitui tudo aquilo que é 
intangível, ou seja, toda a parte física do 
computador.  
II- O Software constitui tudo aquilo que é 
tangível, ou seja, toda a parte lógica do 
computador.  
III- O mouse e o teclado são exemplos de 
Hardware.  
 
A) Apenas os itens I e II estão corretos.  
B) Apenas o item III está correto.  
C) Todos os itens estão corretos.  
D) Todos os itens estão incorretos.  
 
07. O ato de copiar arquivos, pastas ou 
discos inteiros (físicos ou virtuais) para 
sistemas de armazenamento secundários, 
buscando a preservação dos dados em 
caso de qualquer problema, define qual das 
operações abaixo? 
 
A).Desfragmentação do disco 
B) Configuração da pasta. 
C) Backup. 
D) Drive Space. 
 
08. No “Microsoft Word”, depois de 
selecionar um texto qualquer, ao acionar as 
teclas “Ctrl + N”, o que ocorrerá? 
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A) Será aplicado negrito ao texto 
selecionado. 
B) O item selecionado será aberto em uma 
janela secundária. 
C) O item selecionado será excluído 
definitivamente. 
D) Será criado um novo documento. 
 
09. São tipos de “Planos de Fundo”  
disponíveis no “PowerPoint”, EXCETO: 
 
A)Gradiente. 
B) Gravura. 
C) Imagem. 
D) Sólido. 
 
10. Em conformidade com a Cartilha de 
Segurança para Internet, são exemplos de 
medidas de segurança para acessar a 
internet: 
 
I. Evitar o uso de softwares piratas. 
II. Ficar atento aos anexos de recebidos em 
e-mails. 
III. Atualizar com freqüência o antivírus e o 
sistema operacional. 
 
Estão CORRETOS: 
A) Somente os itens I e II. 
B) Somente o item III . 
C) Somente os itens  II e III. 
D) Todos os itens. 
 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
QUESTÕES 11 - 20 

 
11. Em 1988, por conta da Constituição da 
República Federativa do Brasil, foi 
instituído, no Brasil, o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Sobre o SUS, marcar V para 
as afirmativas VERDADEIRAS , F para as 
FALSAS : 
 
(---) O SUS começou a oferecer somente 
assistência aos cidadãos brasileiros de 
menor escolaridade e condição social o 
acesso integral, universal e gratuito a 
serviços de saúde. 

(---) O SUS promove campanhas de 
vacinação e ações de vigilância sanitária, 
como fiscalização de alimentos e registro de 
medicamentos. 
(---) No SUS é realizado consultas, exames 
e internações.  
 
Assinale a seqüência CORRETA: 
A) V/-V/ F. 
B) F/ V/ V. 
C) V/ F/ F. 
D) F/ V/ V. 
 
12. Segundo os fundamentos e as diretrizes 
da Atenção Básica, “população que está 
presente no território da UBS, de forma a 
estimular o desenvolvimento de relações de 
vínculo e responsabilização entre as 
equipes e a população, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado e com o 
objetivo de ser referência para o seu 
cuidado”, descreve: 
 
A) População Urbana. 
B) População Rural. 
C) População Brasileira. 
D) População Adscrita.  
 
13. De acordo com a Política Nacional de 
Atenção Básica, são atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde: 
 
I. Executar ações de campo para pesquisa 
entomológica, malacológica ou coleta de 
reservatórios de doenças. 
II. Aferir a pressão arterial e realizar a 
medição da glicemia capilar no domicílio, 
assistido por profissional de saúde de nível 
superior e após treinamento específico e 
fornecimento de equipamentos adequados. 
III. Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as pessoas 
que possuem condições crônicas no 
território. 
 
Está (ao) CORRETO(S): 
A) Somente o item I. 
B) Somente o item II. 
C) Somente os itens I e II. 
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D) Somente os itens I e III. 
 
14. Na Estratégia Saúde da Família, cada 
equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo:  
 
A) 3.500 pessoas.  
B) 4.000 pessoas.  
C) 5.000 pessoas.  
D) 6.000 pessoas.  
 
 
15. Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Em respeito aos princípios da ética e da 
legalidade, não deve o servidor público 
municipal desviar outro servidor público 
para atendimento a interesse particular. 
II. O servidor deve prezar pela autonomia 
do cidadão, oferecendo instrumentos para 
que seu problema possa ser rapidamente 
resolvido ou encaminhado para resolução. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) As duas afirmativas são verdadeiras. 
B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
D) As duas afirmativas são falsas. 
 
16. O ACS pode encontrar, na área de 
atuação, pessoas que não possuem 
Certidão de Nascimento e outros 
documentos básicos de cidadania. 
Considerando-se os documentos básicos 
que os cidadãos devem ter, associe a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª.  
 
(1) Cadastro de 
Pessoa Física 
(CPF). 
 

(---) Vale também 
como documento de 
identificação. É 
obrigatória para 
comprovar a relação 
de trabalho 
remunerado e é 
onde se registram o 
contrato de trabalho, 
as férias e as 
alterações no 
salário. 

(2) Carteira de 
Identidade/Registro 
Geral (RG). 

(---) Identifica o 
indivíduo diante da 
Receita Federal. É 
obrigatório para 
abertura de contas 
em bancos e para 
obter crédito.  
 

(3) Carteira de 
Trabalho e 
Previdência Social 
(CTPS). 
 

(---) É o documento 
que registra as 
características 
individuais de cada 
pessoa, com 
fotografia e 
impressões digitais. 
Contém o nome 
completo, nome dos 
pais, local de 
nascimento 
(naturalidade) e data 
de nascimento. 
 

 
 Assinale a ordem CORRETA: 
A) 1/ 2/ 3. 
B) 3/ 1/ 2. 
C) 2/ 3/ 1. 
D) 2/ 1/ 3. 
 
17. Sobre o exercício das atividades de 
Agente Comunitário de Saúde e de Agente 
de Combate às Endemias, “dar-se-á 
exclusivamente no âmbito do Sistema Único 
de Saúde - SUS, na execução das 
atividades de responsabilidade dos entes 
federados, mediante vínculo direto entre os 
referidos Agentes e órgão ou entidade da 
administração direta, autárquica ou 
fundacional”.  
 
Refere-se à lei: 
 
A) Nº 8.080, de 19/09/1990. 
B) Nº 12.994, de 17/06/2014. 
C) Nº 11.350, de 05/10/2006. 
D) Nº 11.340, de 07/08/2006. 
 
18. De acordo com a Lei nº2.436, de 
21/09/2017, podem ser considerados como 
exemplos dos Princípios e Diretrizes do 
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SUS e da RAS a serem operacionalizados 
na Atenção Básica, respectivamente: 
 
A) Equidade e Participação na Comunidade. 
B) Humanização e Territorialidade. 
C) Integralidade e Inclusão. 
D) Ordem e Progresso. 
 
19. Sobre o piso salarial profissional 
nacional e diretrizes para o plano de 
carreira dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias, assinale a opção COORETA: 
 
A) A jornada de trabalho exigida para 
garantia do piso salarial previsto na Lei Nº 
12.994, de 17/06/2014, é de 20 horas.  
B) A jornada de trabalho deve ser 
parcialmente dedicada às ações que e 
serviços de promoção da saúde, vigilância 
epidemiológica e combate a endemias em 
prol das famílias e comunidades assistidas, 
dentro dos respectivos territórios de 
atuação.  
C) O piso salarial profissional nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias é fixado 
no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze 
reais) mensais.  
D) O cumprimento do piso salarial é 
exclusivo dos municípios.  
 
20. Qual alternativa preenche 
CORRETAMENTE as lacunas? 
 
O (A) _____________ é realizado(a) 
durante a visita ao núcleo familiar ou a um 
membro novo no território. Na sua 
execução, deverá ser preenchido o 
_____________ do indivíduo e de todos os 
membros da família. 
 
A) Cadastro Pessoal e documento de 
identificação. 
B) Consulta Domiciliar e CPF. 
C) Consulta Familiar e diagnóstico. 
D) Cadastramento Familiar e Cartão 
Nacional de Saúde (CNS). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES: 21 – 30 

 
21. Em relação aos “Dez Passos para uma 
Alimentação Saudável de Crianças Menores 
de 02 (dois) anos”, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A) O leite materno é fraco; por isso, a 
criança sempre precisa de outros alimentos. 
B) Ao completar 06 meses, pode-se 
introduzir, de forma lenta e gradual, outros 
alimentos, mantendo o leite materno até os 
O2 anos de idade ou mais. 
C) Desde o início, a alimentação 
complementar já pode ser na mesma 
consistência da alimentação normal da 
família. 
D) Deve-se estimular o consumo diário de 
açúcar, café, enlatados, frituras, 
refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 
guloseimas. 
 
22. A Dengue é uma doença tropical, 
infecciosa, que se espalha rapidamente no 
mundo. Sobre o assunto, pode-se afirmar 
que:  
 
A) É uma doença incurável. 
B) Pode ser transmitida de pessoa a 
pessoa.  
C) É uma doença bacteriana.  
D) É transmitida pela picada de um 
mosquito contaminado.  
 
23. Segundo o guia “O Trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde”, a visita domiciliar: 
 
 
A) Não é recomendado que o ACS 
estabeleça um bom vínculo 
com a família; deve sempre dissociar a sua 
relação pessoal do seu papel como ACS. 
B) É a atividade mais importante do 
processo de trabalho do ACS. 
C) Proíbe conhecer os principais problemas 
de saúde dos moradores da comunidade. 
D) É fundamental que o ACS e os demais 
profissionais aprendam a interagir com a 
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comunidade, sempre fazendo julgamentos 
intolerantes quanto à cultura, crenças 
religiosas, situação socioeconômica, etnia, 
orientação sexual, deficiência física etc. 
 
24. São sintomas da Dengue:  
 
A) Febre, dor de cabeça e coriza. 
B) Dor no corpo, vômito e diarréia. 
C) Manchas avermelhadas no corpo, coriza 
e febre.  
D) Febre, dor de cabeça e manchas 
avermelhadas no corpo 
 
25. Assinale uma atividade que pode ser 
realizada pelo Agente Comunitário de 
Saúde:  
 
A) Aplicar larvicidas.  
B) Prescrever medicamentos. 
C) Realizar cadastramento das famílias. 
D) Realizar procedimento cirúrgico. 
 
26. Em relação ao diagnóstico comunitário, 
é correto afirmar: 
 
A) É a segunda etapa do planejamento local 
realizado na Estratégia Saúde da Família, 
com objetivo de identificar alguns problemas 
de saúde da comunidade, assim como 
alguns fatores de risco e de promoção de 
saúde; 
B) É a principal etapa do rastreamento local 
realizado na atenção secundária e terciária, 
a fim de identificar a população que 
necessita de tratamento e recuperação de 
doenças; 
C) É a terceira etapa do planejamento local, 
a fim de dimensionar as equipes da atenção 
primária, secundária e terciária, para os 
atendimentos domiciliares; 
D) É uma das etapas do planejamento local 
realizado na Estratégia Saúde da Família, 
com o objetivo de reconhecer o território 
sob responsabilidade das equipes, os 
hábitos e modos de vida da população, a 
fim de identificar os principais problemas de 
saúde da comunidade, os fatores de risco e 
de promoção de saúde. 
 

27. Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O ACS deve motivar a participação de 
adolescentes em ações de educação em 
saúde na sua área geográfica de atuação. 
 
II. A Educação em Saúde é uma prática 
social, cujo processo contribui para a 
formação da consciência crítica das 
pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde. 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
A) As duas afirmativas são falsas. 
B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras. 
 
28. Assinale a alternativa que NÃO 
representa uma condição a ser considerada 
para o aumento do risco de doença dentro 
de uma comunidade assistida 
adequadamente por um ACS. 
 
A) Desemprego 
B) Automedicação. 
C) Desnutrição.  
D) Coleta de lixo regular. 
 
29. Sobre o papel do Agente Comunitário 
de Saúde nas estratégias de promoção da 
saúde das pessoas com diabetes, marcar V 
para as afirmativas VERDADEIRAS , F para 
as FALSAS :  
 
(---) Identificar, na área de atuação, a partir 
dos fatores de risco, membros da 
comunidade com maior risco para diabetes, 
orientando-os a procurar a UBS para 
avaliação. 
(---) Realizar a busca dos usuários que não 
comparecem às consultas na comunidade. 
(---) Identificar os usuários com sintomas de 
diabetes, ou seja, pessoas apresentando 
tosse com expectoração há, pelo menos, 
três semanas. 
 
Assinale a opção CORRETA:  
A) V/V/ F. 
B) F/V/V. 
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C) V/F/F. 
D) F/V/F. 
 
30. Em relação aos cuidados e às 
orientações a serem ofertadas na visita 
domiciliar à criança no primeiro mês de 
vida, deve-se indicar:  
 
A) A ingestão de água e chás nos intervalos 
das mamadas.  
B) O uso de medicamentos sem orientação 
da equipe de saúde para aliviar as cólicas 
do bebê. 
C) O banho de sol no horário de 12:00 às 
15:00 horas.  
D) A limpeza diária do coto umbilical 
durante o banho, bem como mantê-lo 
sempre seco e limpo para evitar infecções.  
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