
 

CADERNO DE PROVA 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO__________________ 

PROVA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
TS 001-2014 

 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

 

INSTRUÇÕES 
- Verifique se este caderno contém 35 questões, numeradas de 1 a 35.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um 
novo caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa. 
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você receberá. 
 
VOCÊ DEVE: 
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 
 

- Marcar as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
- Marcar apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 
- Responder a todas as questões e preencher a folha de respostas em 2 horas. 
- Devolver este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas. 
- Permanecer em sala no mínimo uma hora após o início da prova. 
 

NÃO É PERMITIDO: 

- uso do celular: deverá ser retirada a bateria em frente ao aplicador, caso seja verificado o uso o candidato terá sua 
prova anulada. 
- o uso de bolsa, estojos, óculos de sol etc 
- nenhuma outra forma de identificação do candidato além do número de inscrição. 
- qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
- a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova direitos reservados. 
 
OBS: os três últimos candidatos a entregar a prova deverão permanecer na sala para lacrar e assinar os envelopes de 
provas e de fichas de respostas junto aos aplicadores
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Gabarito:  
Pode-se recortar e levar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto com atenção e responda as 

questões de 1 a 10: 

 

Cidadezinha qualquer 
 

Casas entre bananeiras 
Mulheres entre laranjeiras 

Pomar amor cantar. 
 

Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 
 

Devagar ... as janelas olham. 
 

Eta vida besta, meu Deus. 
 

(Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de Janeiro, Nova 

Aguilar, 1988.) 

1.O poema lido retrata 

 

A)a vida  tranquila numa cidade do interior 

B)o stress da correria nas grandes metrópoles 

C)a saudade de uma pessoa por sua cidade 

natal 

D)o trabalho realizado no pomar de uma cidade 

qualquer 

E)a saudade de trabalhar no campo. 

 

2.Qual elemento não faz parte do cenário 

descrito pelo poeta? 

 

A) Casas 

B) Bananeiras 

C) Laranjeiras 

D) Muitos habitantes 

E) Pomar 

 

3.Qual dos versos abaixo melhor expressa a 

opinião do poeta sobre o modo de vida da 

cidadezinha? 

 

A) Devagar... as janelas olham 

B) Eta vida besta, meu Deus 

C) Casas entre bananeiras 

D) Um homem vai devagar 

E) Um cachorro vai devagar 

4.O verso “Devagar ... as janelas olham.” Faz 

referência a um hábito comum aos moradores de 

cidades pequenas. É o hábito de 

 

A) ficar com as janelas fechadas 

B) cantarolar em frente às janelas 

C) ficar à janela espiando o movimento da rua 

D) comer na janela  

E) Não ter janelas na frente das casas 

 

5.O poeta utiliza a expressão “vai devagar” em 

alguns versos para 

 

A) expressar como os habitantes caminham 

lentamente 

B) reforçar a ideia de que a vida na cidade é 

monótona 

C) mostrar que a cidade tem poucos habitantes 

D) valorizar a pequena cidade 

E) identificar a maneira como as pessoas andam 

nessa cidade. 

 

6.Na expressão “as janelas olham” temos uma 

linguagem com sentido figurado que faz parte da 

figura de linguagem chamada 

 

A) metáfora 

B) perífrase 

C) sinestesia 

D) catacrese 

E) onomatopeia 

 

7.Conforme o Novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa 

 

A)o sinal trema deixa de existir na grafia das 

palavras 

B)o nosso alfabeto passa a ter 27 letras com a 

inclusão do k,w e y 

C) não se usa mais o hífen nas palavras 

compostas 

D) não usa-se acento agudo 

E) N.D.A 

 

 

 

8.No texto, é utilizado o ponto de reticências no 

7º verso com a função de 

 

A) suspender uma ação 

B) indicar a omissão de um termo 

C) separar as expressões 

D) realçar uma palavra ou expressão 

E) indicar uma separação entre as expressões 



 
9.Assinale a alternativa em que a concordância 

está empregada CORRETAMENTE 

 

A) A funcionária deixava limpos o escritório e as 

salas 

B) A pulseira e o anel eram falsas 

C) É preciso profissionais para atuar na área 

D) Havia menas mulheres na reunião 

E) Todas as pessoas foi na reunião 

 

10.Identifique a alternativa em que todas as 

palavras estão acentuadas corretamente de 

acordo com a nova ortografia 

 

A) assembléia, idéia, jóia 

B) vôo, enjôo, abençôo 

C) anéis, herói, céu 

D)raíz, baínha, baiúca 

E) idéia, pólo, raíz 

 

11. Classifique de verdadeira ou falsa as 

seguintes informações sobre os conjuntos 

numéricos: 

 

(     )  A soma de dois números racionais é 

sempre um número racional. 

(     ) A divisão de um número irracional por outro 

numero irracional, sempre resulta em um 

número irracional. 

(     ) A multiplicação entre dois números inteiros 

sempre resulta em um número natural. 

(     ) A raiz quadrada de um número natural 

sempre é um número real. 

(     ) O resultado da subtração entre dois 

números naturais é sempre um número natural. 

A sequência correta dessa classificação é 

 

 

A) V F F V F 

B) F F V V V 

C) V V V F F 

D) V F F V V 

E) F V V F V  

 

12. Para um melhor aproveitamento da área de 

plantio, Clarice mudou as dimensões de sua 

horta, que antes era quadrada, diminuindo um 

metro na largura e aumentando um metro no 

comprimento, de maneira que a horta ficou com 

48 m2 de área. Assim podemos dizer que as 

novas dimensões da horta são 

 

A) 12 m e 4 m 

B) 8 m e 4 m 

C) 6 m e 8 m 

D) 6 m e 4 m 

E) 4 m e 5 m 

 

 

13. A imagem representa parte de uma reta 

numerada. 

 

 

 

 

Qual das igualdades é verdadeira? 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  

 

14. Para encher certo reservatório com água, 

uma torneira de vazão de 20 litros por minuto 

demora 50 min. Com uma torneira de vazão de 

25 litros por minuto, quanto tempo será 

necessário para encher esse reservatório? 

 

A) 1h 10min 

B) 1h 4 min 

C) 1h 2 min 

D) 45 min 

E) 40 min 

 

 

15.Segundo o departamento de logística de uma 

transportadora, para transportar 420 caixas 

serão necessárias 7 viagens de certo caminhão, 

todas com capacidade máxima. Sendo assim, 

para transportar 930 caixas como essas 

utilizando esse mesmo caminhão, serão 

necessárias no mínimo  

 

A) 14 viagens 

MATEMÁTICA  



 
B) 15 viagens 

C) 16 viagens 

D) 17 viagens 

E) 18 viagens 

 

 

 

16.Observe o gráfico 

Vítimas fatais em acidentes de trânsito 

num Estado da Federação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse intervalo de tempo de 2007 a 2010 o 

número total de vítimas de acidentes de transito 

nessa unidade federativa foi de 

 

A) 1.604 

B) 1.249 

C) 2.323 

D) 2.193 

E) 2.313 

 

 

17.Um posto de gasolina baixou o preço de um 

de seus combustíveis de R$ 2,95 para R$ 2,71. 

Nesse contexto, o preço do combustível foi 

reduzido em 

 

A)5 % 

B)7% 

C)8% 

D)10% 

E)12% 

 

18.Paulo tem uma caminhonete com a qual 

realiza fretes. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 

60,00 mais R$ 1,65 por quilômetro rodado. Num 

trajeto de 15 km o preço cobrado pelo frete será 

de 

 

A) R$ 46,65 

B) R$ 61,65 

C) R$ 76,65 

D) R$ 84,75 

E) R$ 92,45 

 

19.Em torno de uma mesa quadrada estão 

sentados quatro amigos. Jonas, o mais velho, é 

curitibano. Há também um baiano, um paulista e 

um carioca. Carlos está a direita de Jonas. 

Matheus, à direita do paulista. E Paulo, que não 

é carioca, está à frente de Carlos. Assim 

 

A)Carlos é paulista e Paulo é baiano. 

B)Matheus é baiano e Paulo é paulista. 

C) Carlos é baiano e Paulo é carioca. 

D) Matheus é carioca e Paulo é paulista. 

E) Carlos é carioca e Paulo é baiano. 

 

20.Uma emissora de TV insere blocos de 

comerciais a cada 15 min durante toda sua 

programação. Em um programa de 2h de 

duração serão inseridos 

 

A)3 blocos comerciais 

B)5 blocos comerciais 

C)6 blocos comerciais 

D)7 blocos comerciais 

E)8 blocos comerciais 

 

 

 

 

 
 
21.Para o preenchimento adequado da Ficha de 
Cadastro Familiar é necessário o conhecimento 
de alguns conceitos. De acordo com o Manual 
do SIAB (Sistema de Atenção Básica) é 
CORRETO afirmar que: 
 

A) Família é apenas o conjunto de pessoas 

ligadas por laços de parentesco. 

B) Área é o espaço geográfico delimitado onde 

residem cerca de 400 a 750 pessoas e 

corresponde à área de atuação de um agente 

comunitário de saúde. 

C)Segmento Territorial é o conjunto de áreas 

contíguas ou não, que pode corresponder à 

delimitação de um Distrito Sanitário. 

D) Microárea é o espaço geográfico delimitado 

onde residem cerca de 2400 a 4500 pessoas e 

corresponde à área de atuação de um agente 

comunitário de saúde. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 



 
E) Domicílio designa o local de moradia 

estruturalmente separado e independente, 

constituído por um ou mais cômodos. 

 

22. Cadastrar todas as pessoas de sua 

microárea manter os dados atualizados é uma 

das atribuições do ACS. Em relação a essa 

tarefa é CORRETO afirmar que:  

 

A)Através cadastramento é possível realizar o 

diagnóstico demográfico da comunidade. 

B) A atualização do cadastro das famílias de em 

todas as microáreas deve ser realizado a cada 3 

(três) meses. 

C)Os dados coletados no cadastramento das 

famílias são registrados na Ficha-B do SIAB. 

D)As anotações na ficha do cadastro devem ser 

feitas à caneta, por se tratar de um documento 

legal. 

E)O ACS não precisa cadastrar todas as famílias 

da sua área adstrita, apenas as que estão em 

situação de risco. 

 

23.Ao realizar o cadastramento de uma nova 

família, o Agente Comunitário de Saúde, 

conversa com o chefe da família, seu Geraldo, 

que refere ser hipertenso e diabético. Sua 

esposa, Dona Tereza, não refere nenhuma 

doença. Açucena, filha do Sr. Geraldo e Dona 

Tereza, mora com os pais, está no 3º mês de 

gestação e tem um filho de 3 (três) anos. Neste 

caso, além da ficha do cadastramento (FICHA –

A) o ACS utilizará para o registro das 

informações: 

 

A)Ficha B-HAN; Ficha B-GES. 

B)Ficha B-HA; Ficha B-DIA; Ficha B-

GES;Ficha C. 

C)Ficha B-TB; Ficha B-GES; Ficha C. 

D)Ficha B-HÁN; Ficha B-DIA; Ficha B-GES; 

Ficha C. 

E)Ficha SSA2 e PMA2. 

 

24.Sobre a Estratégia Saúde da Família que, 

vem demonstrando ser o modelo de atenção à 

saúde que mais se aproxima dos princípios do 

SUS, é INCORRETO afirmar: 

A) As Unidades de Saúde da Família constituem 

a porta de entrada preferencial dos usuários no 

sistema de saúde. 

B) As equipes de saúde da família estão 

localizadas prioritariamente em áreas de maior 

vulnerabilidade social. 

C) A Estratégia Saúde da Família foi adotada 

pelo município para permitir a reorganização de 

todo o Sistema Municipal de Saúde e garantir 

atenção integral à população.  

D) A Estratégia Saúde da Família não precisa 

estar vinculada a uma rede de referência. 

E) Podem integrar a Equipe de Saúde da 

Família: o Médico, o Enfermeiro, o Cirurgião-

Dentista, o Técnico de Enfermagem e o Agente 

Comunitário de Saúde. 

 

25.Durante uma visita domiciliar, o Agente 

Comunitário de Saúde identificou um caso 

suspeito de tuberculose. O procedimento 

CORRETO a ser tomado poresse agente é: 

A)Caso confirmado o diagnóstico, monitorar as 

datas das consultas que deverão acontecer no 

início do tratamento e ao término do mesmo. 

B)Orientar o portador do caso suspeito a 

procurar imediatamente o Hospital. 

C)Encaminhar ou comunicar o caso suspeito à 

equipe. 

D)Mobilizar toda a comunidade, encaminhando 

todos para realizarem o exame do escarro. 

E)Orientar para que a pessoa fique isolada até 

que seja medicada. 

 

26. Por ocasião de uma visita domiciliar a um 

recém- nascido de risco com uma semana de 

vida, o Agente Comunitário de Saúde constatou 

que a criança não estava sendo amamentada no 

peito e a mãe, de 15 anos de idade, solteira, 

estava com dificuldades de amamentar porque 

as mamas estavam doendo. Qual a orientação 

mais importante que o ACS deveria ter dado 

para esta mãe? 

A) A mãe teria que amamentar porque o 

leite materno é o alimento ideal para o recém-

nascido. 

B) A mãe deveria oferecer leite em pó para 

a criança, já que a criança não estava mamando. 

C) A mãe poderia procurar a Unidade de 

Saúde para resolver o problema das mamas, 

masque já poderia esvaziar um pouco a mama, 

manualmente. 

D) A mãe iria gostar de participar do grupo 

de puericultura da unidade de saúde. 



 

E) A mãe não quer participar do grupo de 

atendimento a saúde. 

 

27. Ao cadastrar uma família que se mudou para 

a sua microárea recentemente o  Agente 

Comunitário de Saúde verificou que a família 

era composta por   um casal com três filhos. O 

homem havia tido um derrame não muito 

grave, o filho mais novo de 9 meses havia feito 

uma cirurgia de hérnia inguinal  a 1 mês atrás e 

a filha de 6 anos estava com baixo peso e fazia 

tratamento na outra cidade. Diante desta 

realidade o procedimento correto do ACS seria: 

A) Comunicar à equipe que uma visita do médico 

à família deve ser realizada com urgência. 

B) Apresentar a realidade à equipe e destacar 

que o marido parece que não se importa muito 

em ficar em casa encostado. 

C) Apresentar à equipe a Ficha A preenchida 

com o cadastro da família e fazer um relatório 

por escrito da situação familiar. 

D)Apresentar o relatório e dizer que já agendou 

consultas com a enfermeira da unidade para 

todos os membros da família. 

E)  Nenhuma das alternativas 

 

28. Segundo o Ministério da Saúde o SUS deve 

disponibilizar aos cidadãos serviços que 

promovam a justiça social, que canalizem maior 

atenção aos que mais necessitam, diferenciando 

as necessidades de cada um. Esta afirmação 

consiste no princípio da: 

A) universalidade; 

B) equidade; 

C) integralidade; 

D) regionalização; 

E) hierarquização. 

 

29.A visita domiciliar tem por finalidade monitorar 

a situação de saúde das famílias e atender às 

pessoas doentes que estão impossibilitadas de 

se locomover até a Unidade de Saúde. Neste 

sentido, a Equipe Saúde da Família a utiliza 

como instrumento para: 

I - Buscar compreender as relações entre os 

indivíduos que compõem uma família e a 

maneira como estas relações contribuem na 

determinação do processo saúde-doença. 

II - Possibilitar uma aproximação com os 

determinantes do processo saúde doença – no 

âmbito familiar. 

III - Fiscalizar no âmbito familiar, exclusivamente, 

o cumprimento ou não de uma orientação feita 

pela equipe de saúde. 

IV - Identificar como se expressam, na família, a 

formas de trabalho e vida dos membros que a 

compõem. 

V - Entender as funções sociais, econômicas, 

ideológicas e de reprodução da força de trabalho 

da família na sociedade. 

Assinale a alternativa que contém apenas 

assertivas CORRETAS: 

A) I, II, IV e V, somente. 

B) I, II, III e IV, somente. 

C) II, III e IV, somente. 

D) I, III, IV e V, somente. 

E) I, IV e V, somente. 

 

30. Segundo a Política Nacional de Atenção 

Básica, são atribuições do Agente Comunitário 

de Saúde,EXCETO: 

A) Trabalhar com adscrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea. 

B) Estar em contato permanente com as famílias 

desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde e a prevenção das doenças 

C) Orientar famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis. 

D) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, 

todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade, de acordo com as 

necessidades definidas pela equipe. 

E) Participar das atividades de assistência 

básica realizando procedimentos, agendando 

consultas e exames para todas s pessoas da 

sua microáera.  

 



 
31. O Ministério da Saúde elegeu a Estratégia 

Saúde da Família  para a reorganização da 

Atenção Primária no país. Sobre a Estratégia é 

correto afirmar que: 

A) Desenvolve exclusivamente ações 

programáticas de acordo com a fase do ciclo de 

vida das pessoas. 

B) É um serviço paralelo às demais unidades 

básicas de saúde e dos municípios. 

C) É responsável pela assistência curativa 

apenas de pessoas em situação de risco. 

D) Prioriza ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde individual e familiar. 

E) Encaminha o usuário aos serviços de alta 

complexidade e assistência hospitalar 

 

32. A longitudinalidade é um dos princípios da 

Atenção Primária à Saúde. Em relação a ela é 

correto afirmar que:  

A)  É o mesmo que coordenação do cuidado. 

B) Consiste numa relação contínua da equipe de 

saúde com os usuários, independente da 

presença ou ausência de problemas de saúde. 

C)  Não é dependente do vínculo do usuário com 

a equipe de saúde. 

D)  É independente da acessibilidade do serviço 

saúde. 

E)  Todas as alternativas estão corretas 

 

33. No desempenho do seu trabalho o agente 

comunitário de saúde, deve observar algumas 

atitudes éticas dentre elas cita-se, EXCETO:  

A) Impor mudanças de idéias e costumes das 

pessoas para melhorar a saúde familiar.  

B) Atender as pessoas sem discriminação.  

C) Atuar com responsabilidade, respeitando os 

limites de suas atribuições e ou competências.  

D) Respeitar a privacidade das pessoas.  

E) Respeitar a cultura e os valores das pessoas 

da sua microárea. 

 

34. Sobre o cartão da criança marque a 

alternativa INCORRETA:  

A) O cartão da criança foi feito para acompanhar 

o desenvolvimento e a saúde da criança até os 5 

anos. 

B) Existe um cartão para meninas e outro para 

meninos, porque o desenvolvimento físico da 

menina é diferente do desenvolvimento do 

menino. 

C) O cartão da criança vai ser usado pelos pais 

e pelos profissionais que atendem a criança. 

D)  O cartão da criança não deve ser 

apresentado em cada consulta e nem na visita 

do Agente Comunitário de Saúde; 

E) Existe o que chamamos de cartão sombra, 

que é uma cópia do cartão da criança que fica 

com o ACS. 

 

35. Dentre as atribuições sugeridas pelo Ministério 

da Saúde para o Agente Comunitário de Saúde no 

cuidado aos pacientes com diabetes, estão:  

 l- Verificar os níveis de pressão arterial, peso, 

altura e circunferência abdominal, em indivíduos da 

demanda espontânea da unidade de saúde.  

 ll- Verificar o comparecimento dos pacientes com 

diabetes às consultas agendadas na unidade de  

saúde e realizar busca de faltosos.  

 Ill- Registrar, em sua ficha de acompanhamento, o 

diagnóstico de diabetes de cada membro da 

família.  

 lV- Encorajar uma relação paciente-equipe 

colaborativa, com participação ativa do paciente e, 

dentro desse contexto, ajudar o paciente seguir as 

orientações alimentares, de atividade física e de 

não fumar, bem como de tomar os medicamentos 

de maneira regular.  

  V- Participar da consulta de enfermagem, 

orientando os pacientes sobre a dieta para cada 

tipo de diabetes.  

  Assinale a alternativa que todas as afirmações 

CORRETAS  

A) I – II – III – V 

B) I – III- IV 

C) II – IV – V 

D) II – III – IV 

E) I –II- III -IV 

  



 
 


