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PROCESSO SELETIVO Nº 008/21

CADERNO DE PROVAS E GABARITO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE










Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 20 questões objetivas.
Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
Marque na folha de resposta com caneta azul ou preta, a letra correspondente à
alternativa que você escolheu.
A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento da folha
de respostas.
Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início
da prova.
Os três últimos candidatos permaneceram na sala até que o ultimo candidato
entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar
a ata de ocorrências.
Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com
todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado abaixo, para futura conferência.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________
DATA DE ANIVERSÁRIO:
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS
1. Texto
O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgando
com uma carga de quatro arrobas apenas, e o burro — coitado! Gemendo sob o peso de
oito. Em certo ponto, o burro parou e disse:
— Não posso mais! Esta carga excede às minhas forças e o remédio é repartirmos o
peso irmãmente, seis arrobas para cada um.
O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada.
— Ingênuo! Quer então que eu arque com seis arrobas quando posso tão bem
continuar com as quatro? Tenho cara de tolo?
O burro gemeu:
— Egoísta, lembre-se que se eu morrer você terá que seguir com a carga de quatro
arrobas e mais a minha.
O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro
tropica, vem ao chão e rebenta.
Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com as oito arrobas
do burro sobre as quatro do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em
cima, sem dó nem piedade.
— Bem feito! Exclamou o papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro
e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome!
Gema dobrado agora…
(LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo, Brasiliense, 1994)

1. A fábula é um gênero textual literário que possui uma forte carga moral, sendo uma
narrativa fantasiosa que o afasta de realidade. Sobre isso, assinale abaixo a alternativa
INCORRETA sobre esse gênero textual:
a) é uma narrativa breve.
b) sempre propõe algum ensinamento.
c) usa animais como personagens.
d) possui um entendimento rápido e fácil.
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e) é sinônimo de parábola.

2. (ACAFE-SC) Assinale, na sequência abaixo, a alternativa em que todas as palavras
possuem dígrafos:
a) histórias, impossível, máscaras
b) senhor, disse, achado
c) passarinhos, ergueu, piedade
d) errante, abelhas, janela
e) homem, caverna, velhacos

3. Assinale a alternativa em que as três palavras são acentuadas de acordo com a
mesma regra:
a) espécie - até – zoólogo
b) você - contrário – palácio
c) alienígena - nós – biológica
d) cérebro - próprio - César
e) inglês - também - chimpanzé

4. Qual alternativa está pontuada corretamente.

a) Desde o amanhecer, a menina, jogava, bola, e balas, pela, janela.
b) São Paulo, é uma cidade bela.
c) João e Maria são, uma espécie de referência das, história infanto-juvenis.
d) Os livros, continuam sendo uma alternativa, razoável de leitura, tranquila.
e) Desde o amanhecer, a aurora parecia mais rosada do que no dia anterior.
5. Em “As viagens estão caras, portanto não podemos viajar nas férias.”, a conjunção
em negrito expressa a ideia de:
a) conclusão
b) explicação
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c) tempo
d) consequência
e) conformidade

6. (UFS) Identifique a alternativa que completa corretamente a frase: "Ele confirmou que
nos ouvirá com prazer, mesmo que _____ problemas que _____ considerados
______ ."
a) surja, sejam, incontornáveis
b) surjam, sejam, incontornáveis
c) surja, seja, incontornável
d) surja, sejam, incontornável
e) surjam, seja, incontornável

7.

Na frase “O lugar onde se vende carne chama-se ______.” A palavra que preenche a lacuna
corretamente é:

a) açogue
b) assogue
c) açouge
d) asougue
e) açougue

8. Os hiperônimos de gato, rosa e amor são, respectivamente:
a) esporte – órgão - sentimento.
b) insetos – mamíferos - veículos.
c) felino – flor - sentimento.
d) felino – sentimento - esporte.
e) felino – sentimento - órgão.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

9. Uma confecção que produz biquínis, teve uma produção de 12 567 peças no mês
de janeiro. No mês de fevereiro, como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2
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342 peças a mais que em janeiro. Quantas peças foram produzidas ao final dos dois
meses?
a) 14 909
b) 16 753
c) 9 754
d) 27 476
e) 25 897

10.

A turma de Carlos possui 28 alunos, dos quais 1/4 são meninas. Sabendo disso, qual

das opções abaixo representa o número de meninos?

a) 8
b) 7
c) 14
d) 21
e) 18
11. Alessandro saiu de casa e foi ao mercado a pedido de sua mãe para comprar
algumas coisas. A mãe de Alessandro lhe deu uma nota de R$ 200,00 e uma lista
com os seguintes itens: 3 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de tomates e 3 kg de
batatas. Por fim, pediu para que guardasse o troco e o devolve-se, pois ainda tinha
outras despesas.
Veja os preços dos produtos:
1 kg de arroz, R$ 14,40
1 kg de feijão, R$ 7,30
1 kg de tomates, R$ 3,50
1 kg de batatas, R$ 4,75
Marque a opção que representa a quantia do troco que Alessandro devolveu para
sua mãe.

a) R$ 118,35
b) R$ 120,95
c) R$ 90,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

d) R$ 85,75
e) R$ 135,35

12. Esta é a pirâmide da multiplicação, nela, o valor de um bloco acima é igual ao
produto dos dois de baixo. Descubra e assinale a opção que representa o valor no
bloco mais alto.

a) 506,25
b) 5,0625
c) 0,050625
d) 50,625
e) 0,50625

13. Em uma loja de eletrodomésticos, uma geladeira era ofertada por R$ 2 300,00 à vista. No
entanto, o cliente poderia optar por pagar a geladeira em 12 vezes de R$ 205,30. Marque a
opção que indica a quantia final, caso escolhesse pagar à prestação, e, a diferença em
relação ao preço à vista.

a) Preço à prestação R$ 2 363,60 e, a diferença com o preço à vista, R$ 63,60
b) Preço à prestação R$ 2 463,60 e, a diferença com o preço à vista, R$ 163,60
c) Preço à prestação R$ 2 563,60 e, a diferença com o preço à vista, R$ 263,60
d) Preço à prestação R$ 2 463,60 e, a diferença com o preço à vista, R$ 363,60
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e) Preço à prestação R$ 2 463,60 e, a diferença com o preço à vista, R$ 463,60
14. A seguinte balança funciona através do equilíbrio entre os lados esquerdo e direito.
Dizemos que a balança está equilibrada quando os dois lados estão a mesma altura
e, para isso, as massas devem ser iguais dos dois lados. Diante disso, calcule o
valor que está faltando e assinale a opção que representa a equação verdadeira.

a) 37kg + 14kg = 8kg + 43kg
b) 37kg + 15kg = 8kg + 43kg
c) 37kg + 24kg = 8kg + 43kg
d) 37kg + 9kg = 8kg + 43kg
e) 37kg + 18kg = 8kg + 43kg

15. Entre os muitos esportes de corrida a maratona é muito popular. De acordo com a
Federação Internacional de Atletismo, os atletas devem correr uma distância de 42
195 m. Outra modalidade, mais rápida, é a meia maratona, onde os atletas
percorrem a metade desta distância. Assinale a opção que melhor aproxima a
distância de uma meia maratona.
a) 210,97 km
b) 21097 hm
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c) 21,097 km
d) 21097 km
e) 2109,7 km

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16. Associe as colunas relacionando corretamente o princípio do Sistema Único de
Saúde (SUS) ao seu conceito.

Princípios
(1) Universalidade.

Conceitos
( ) é importante a integração de ações, incluindo a
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o
tratamento e a reabilitação.

(2) Integralidade.

( ) a saúde é um direito de cidadania de todas as
pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito

(3) Equidade.

( ) Reconhece as diferenças, considerando que o
direito à saúde passa pelas diferenças sociais

A sequência correta dessa associação é:
a) 1,2,3
b) 1,3,2
c) 2,3,1
d) 2,1,3
e) 3,2,1

17. Podemos dizer que o Agente Comunitário de Saúde deve:

I -Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;
II -Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário;
III – Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde;
VI - Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir
bons resultados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

a) Somente a I e a III estão corretas.
b) Somente a VI está correta.
c) Somente a II e a III estão corretas
d) Somente a II está errada.
e) Todas as alternativas estão corretas.

18. O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde
em 1994. É conhecido hoje como "Estratégia de Saúde da Família", por não se tratar
mais apenas de um "programa". Como consequência de um processo de
desospitalização e humanização do Sistema Único de Saúde. r.

Assinale a alternativa INCORRETA:

a) O Estratégia de Saúde da Família visa a reversão do modelo assistencial
vigente, onde predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das
vezes em grandes hospitais.
b) No programa a família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que
vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde/doença.
c) O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.
d) Possibilita uma relação de longa duração entre a equipe de saúde e os
usuários, onde o foco da atenção são as festas regionais.
e) O programa tem como vantagem a valorização dos aspectos que influenciam
positivamente a saúde das pessoas fora do ambiente hospitalar.

19. Acerca da Lei nº 8.080/1990, art. 1º, esta lei regula, _________________________,
as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou
privado.

a) em todo território municipal
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b) em todo território nacional
c) em todo território estadual
d) em todo território estadual e municipal
e) em todo território internacional
20. Qual é a portaria que “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde
(PACS)”.

a) Portaria GM/MS nº399, de 22 de fevereiro de 2006.
b) Portaria GM/MS nº599, de 23 de março de 2006.
c) Portaria GM/MS nº648, de 28 de março de 2006.
d) Portaria GM/MS nº971, de 3 de maio de 2006.
e) Portaria GM/MS nº3.323, de 27 de Dezembro de 2006.
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