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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – GOIÁS 

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO 
Processo Seletivo Público 

 
PROVA 1 

 

CARGO: AGENTE COMUNTÁRIO DE SAÚDE – ACS 
 

INSTRUÇÕES 

• Você receberá do fiscal:  
- Um caderno de questões da prova objetiva contendo 40 (quarenta) questões de 

múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas 
uma alternativa correta;  

- Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e 
o cartão de respostas estão corretos.  

- Quando autorizado pelo fiscal, no momento da identificação, escreva no espaço 
apropriado do cartão de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
A solidão aperta nosso coração.  

- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, devendo controlar o tempo, 
pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do 
cartão de respostas. 

- Somente será permitido levar o caderno de questões da prova após 2 (duas) 
horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.  

- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar 
seu cartão de respostas e retirar-se da sala.  

- Após o término da prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente 
assinado. 

- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente.  

- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. 
Desligue e guarde no local indicado pelo fiscal: máquina fotográfica; telefone 
celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, 
vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; 
máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.  

- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.  
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na 

companhia de um fiscal.  
- Não será permitida a utilização de lápis.  

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A 
- Preencha o campo do cartão de respostas com seu nome e assine. 
- Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas, uma única 

alternativa.  
- O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado 

e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.  
- A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, 

fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela 
correspondente. 

- O cartão de respostas não será substituído. 



 

                                  2 

 

LINGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 

 
Leia o texto abaixo para responder as questões 1, 2 e 3. 
 

GUERRA CIVIL 
O 11º Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando o crescimento 
das mortes violentas no Brasil em 2016, mais uma vez assustou a todos. Foram 
61.619 pessoas que perderam a vida devido à violência. Outro dado relevante é o 
crescimento da violência em alguns estados do Sul e do Sudeste. Na verdade, todos 
os anos a imprensa nacional destaca os inaceitáveis números da violência no país. 
Todos se assustam, o tempo passa, e pouca ação ocorre de fato. Tem sido assim 
com o governo federal e boa parte das demais unidades da Federação. Agora, com 
a crise, o argumento é a incapacidade de investimento, mas, mesmo em períodos de 
economia mais forte, pouco se viu da implementação de programas estruturantes 
com o objetivo de enfrentar o crime. Contratação de policiais, aquisição de 
equipamentos, viaturas e novas tecnologias são medidas essenciais, mas é preciso 
ir muito além. Definir metas e alcançá-las, utilizando um bom método de trabalho, 
deve ser parte de um programa bem articulado, que permita o acompanhamento das 
ações e que incentive o trabalho integrado entre as forças policiais do estado, da 
União e das guardas municipais. (Renato Casagrande, O Globo, 23/11/2017) 
 
Questão 1 
O texto apresenta uma série de conectores em suas ligações sintáticas; o conector 
que tem seu significado corretamente indicado é: 
(A) “Agora com a crise...” /companhia. 

(B) “...perderam a vida devido à violência”/causa. 

(C) “...mesmo em período de economia mais forte”/concessão. 

(D) “...crescimento da violência em alguns estados”/tempo. 

(E) “...mas é preciso ir muito além”/ conclusão. 

 
Questão 2 
“Foram 61.619 pessoas que perderam a vida devido à violência”. Nesse segmento, o 
autor do texto utilizou um tipo de linguagem figurada na expressão “perderam a 
vida”; esse tipo de figura se caracteriza por: 
(A) substituir um termo por outro semelhante. 

(B) comparar dois termos por meio de alguma semelhança. 

(C) modificar um termo para que se torne menos agressivo. 

(D) deslocar um termo sintático para uma ordem inversa. 

(E) atribuir uma ação humana para um ser inanimado. 

 

Questão 3 
O título dado ao texto é Guerra Civil; tal título se justifica pelo fato de: 
(A) os fatos ocorridos terem ocorridos predominantemente em centros urbanos mais 

populosos. 

(B) a grande quantidades de mortos ser mais freqüente em guerras civis, quando 

participa a população por inteiro. 

(C) as mortes ocorridas serem integralmente ao emprego de armas de fogo. 

(D) a violência ter acontecido entre membros de uma mesma nacionalidade. 

(E) os casos Relatados não envolverem elementos militares, mas somente a 

população civil. 
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Questão 4 
Encontra-se no diminutivo a palavra sublinhada na frase da alternativa. 
(A) gosto de flores do campo. 

(B) um amor de menininho. 

(C) era uma pessoa mesquinha. 

(D) a bainha de sua calça se desfez. 

(E) tinha na boca um gosto amargo de derrota. 

 

 

Questão 5 

Assinale a alternativa que apresenta uma frase exclamativa. 

(A) quem não gosta de pássaros? 

(B) todos viram o pardalzinho. 

(C) venha ver o pássaro lindo, João! 

(D) devemos cuidar dos animais com carinho e dedicação. 

(E) onde você estava? 

 

 
Questão 6 
O adjetivo da frase "Ela era uma bela mulher." É: 
(A) bela. 

(B) ela. 

(C) era. 

(D) uma. 

(E) mulher. 

 

 

Questão 7 

Assinale a alternativa com palavras nas quais NÃO há encontro vocálico, nem 

encontro consonantal. 

(A) poço – gibi. 

(B) pai – infecção. 

(C) iguais – chave. 

(D) poeira – banho. 

(E) bruxa – barco. 

 

 

Questão 8 

Assinale a opção incorreta quanto ao uso do acento indicativo de crase. 

(A) os livros novos pertencem às crianças da escola. 

(B) o carro estará pronto à partir de amanhã. 

(C) os portões serão abertos às duas horas. 

(D) demos os melhores lugares às pessoas que chegaram cedo. 

(E) fez o trabalho às carreiras; é claro que não ficou bom. 
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Questão 9 
Os nomes da TV, do canal de TV e dos personagens constituem: 
(A) substantivos compostos. 

(B) substantivos comuns. 

(C) substantivos próprios. 

(D) substantivos simples. 

(E) substantivos abstratos. 

 
Questão 10 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
“Não____________________os dons que recebeste;__________sempre que a 
felicidade se _____________aos poucos”. 
(A) esquece- lembre-constrói. 

(B) esqueças- lembra- constrói. 

(C) esquece- lembra- constrói. 

(D) esqueça- lembre- constrói. 

(E) Esqueça- lembra- constrói. 

 
MATEMÁTICA 

Questões de 11 a 20 
 
Questão 11 
Uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida e o restante ele irá pagar em 
30 dias, sem acréscimo. Se R$ 3.500,00 correspondem a 20% do valor restante a 
ser pago, então é correto afirmar que, ao pagar 30% do valor da dívida, a pessoa 
desembolsou: 
(A) R$ 7.500,00. 

(B) R$ 5.200,00. 

(C) R$ 6.800,00. 

(D) R$ 7.850,00. 

(E) R$ 8.200,00. 

 

Questão 12 
Em um pomar de laranjeiras 6 trabalhadores colhem 3.000 quilogramas de laranjas 
trabalhando 5 horas. Para colher 8.000 quilogramas de laranjas 10 trabalhadores 
com o mesmo desempenho que os anteriores vão trabalhar: 
(A) 12 h. 

(B) 11 h. 

(C) 10 h. 

(D) 9 h. 

(E) 8 h. 

 
Questão 13 
Considere a equação: 5.{3 – 2.[p – 4.(2 – p)]} = p – 7. Para que a solução seja 
verdadeira p deverá ser igual a: 
(A) 4. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 2. 

(E) 1. 
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Questão 14 
Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros simples, quanto paguei? 
(A) R$ 550,00. 

(B) R$ 600,00. 

(C) R$ 750,00. 

(D) R$ 650,00. 

(E) R$ 800,00. 

 
 
Questão 15 
Se 4x – 6 = 2x e y + 9 = 15 então a soma de x com y vale: 
(A) x + y = 6. 

(B) x + y = 9. 

(C) x + y = 10. 

(D) x + y = 12. 

(E) x + y = 15. 

 

 

Questão 16 
Num congresso havia 50 pessoas entre homens e mulheres, Descubra quantos 
homens e quantas mulheres estavam presentes, sabendo que o produto das 
quantidades dos dois grupos é 621 e que a quantidade das mulheres é maior que a 
quantidade de homens. Neste congresso havia: 
(A)  24 mulheres e 26 homens. 
(B)  28 mulheres e 22 homens. 
(C)  29 mulheres e 21 homens. 
(D)  25 mulheres e 25 homens. 
(E)  27 mulheres e 23 homens. 
 
 
Questão 17 
Em uma população carcerária de 14400 presos, há 1 mulher para cada 11 homens 
nessa situação. Do total das mulheres, 2/5 estão em regime provisório, 
correspondendo a 
(A)  480 mulheres. 
(B)  840 mulheres. 
(C)  1200 mulheres. 
(D)  640 mulheres. 
(E)  450 mulheres. 
 
 

Questão 18 
Numa comunidade com 320 pessoas sabe-se que 25% são idosos e 40% são 
crianças. Nessas condições o total de idosos e crianças dessa comunidade é: 
(A) 128. 

(B) 112. 

(C) 168. 

(D) 208. 

(E) 80. 
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Questão 19 
Para o lançamento de um suco criou-se uma embalagem de papelão com formato 
de um paralelepípedo. A embalagem tem 16 centímetros de altura e as arestas da 
base medem 10 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Sabendo-
se que para montar essa embalagem devemos acrescentar 5% de papelão para 
colar as emendas, abetas e dobras. A quantidade de papelão necessária para 
confeccionar essa embalagem é de: 
(A) 663,60 cm2. 

(B) 632,40 cm2. 

(C) 537,20 cm2. 

(D) 416,60 cm2. 

(E) 331,60 cm2. 

 

 

Questão 20 
Um farmacêutico pretende usar a menor quantidade possível de gavetas para 
acomodar 120 frascos de um tipo de medicamento, 150 frascos de outro tipo e 225 
frascos de um terceiro tipo. Se ele colocar a mesma quantidade de frascos em todas 
as gavetas, e medicamentos de um único tipo em cada uma delas, quantas gavetas 
deverá usar? 
(A) 48. 
(B) 75. 
(C) 99. 
(D) 165. 
(E) 33. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 40 

 

 

Questão 21 

Dentre uma das atividades mais importantes do processo de trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) é a visita domiciliar. Por meio da visita domiciliar o 

ACS deve realizar as atribuições de seu trabalho. Sobre essas atribuições, é 

CORRETO afirmar que: 

(A) conhecer condições de moradia das famílias e de seu entorno de trabalho, os 

hábitos, as crenças e os costumes e desenvolver ações que busquem a 

integração entre as equipes de saúde e a população do território de abrangência 

da unidade de saúde.  

(B) realizar o cadastramento das famílias e divulgar para as pessoas da comunidade 

as família que tem mais problemas de saúde. 

(C) conhecer os principais problemas de saúde dos moradores e receitar alguns 

medicamentos. 

(D) identificar os moradores por faixa etária, sexo e raça, ressaltando situações 

como gravidez, desnutrição, pessoas com deficiências, dentre outros, e aplicar 

larvicida para combater os focos do mosquito da dengue.  

(E) fazer cadastramento da moradia, do território, da família e passar para a 

estratégia da família, e não voltar para fazer novas visitas. 
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Questão 22 

Onde acontece o trabalho do agente comunitário de saúde (ACS)? 

(A) na unidade básica de saúde. 

(B) nos cais e hospitais. 

(C) nos postos de saúde e escolas. 

(D) na atenção primaria. 

(E) nas UPAS. 

 

 

Questão 23 

Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS) e considerando a portaria do Ministério 

da Saúde nº 648 de 28/03/06, a atenção básica requer como estratégia prioritária 

para sua organização: 

(A) a assistência domiciliar a doentes. 

(B) a saúde da mulher e da criança. 

(C) o combate a miséria extrema. 

(D) a saúde da família. 

(E) a saúde do idoso e da criança. 

 

 

Questão 24 

Quais são os princípios e diretrizes do SUS, segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 

8080 de 19 de setembro de 1990 (Art.7)? 

(A) controle social e descentralização. 

(B) universalidade, equidade, integralidade, controle social e descentralização. 

(C) universalidade e descentralização. 

(D) equidade e integralidade. 

(E) controle social, integralidade e equidade. 

 

 

Questão 25 

Tuberculose é uma doença infecto contagiosa e endêmica, sua principal 

característica é: 

(A) é incurável com auto grau de letalidade. 

(B) provoca diarréia e vômitos intensos. 

(C) provoca manchas avermelhadas no corpo. 

(D) acomete nervos periféricos e lesões na pele. 

(E) acomete pulmões, mas pode acometer outros órgão também. 

 

 

Questão 26 

O território de atuação do agente comunitário de saúde é: 

(A) território moradia. 

(B) território área. 

(C) território casa. 

(D) micro área. 

(E) micro território. 
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Questão 27 

Espaço geográfico continuo por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a 

partir de identidades culturais, econômicos e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

Esse texto define: 

(A) região de saúde. 

(B) serviço de acesso aberto. 

(C) rede de atenção a saúde. 

(D) mapa da saúde. 

(E) estratégia saúde da família. 

 

 

Questão 28 

Quais as condições que aumentam o risco das pessoas adoecerem? 

(A) baixa renda. 

(B) desemprego. 

(C) esgoto a céu aberto. 

(D) poluição do ar ou da água. 

(E) todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 29 

As vacinas BCG e Hepatite B são aplicadas nas crianças quando: 

(A) ao nascer a BCG, e aos 2 meses de vida a Hepatite B. 

(B) ao nascer a Hepatite B, e aos 2 meses de vida a BCG. 

(C) ambas aos 2 meses de vida. 

(D) ambas ao nascer. 

(E) nenhuma das alternativas. 

 

Questão 30 

A imunização ou vacinação, é uma das estratégias mais significativas na prevenção 

contra doenças transmissíveis. Qual dessas doenças não é prevenida através de 

vacinação? 

(A) tétano. 

(B) poliomielite. 

(C) hepatite A. 

(D) sarampo. 

(E) hanseníase. 

 

Questão 31 

A hipertensão arterial é uma doença crônica significativa, de natureza multifatorial e 

geralmente assintomática que apresenta elevada freqüência. Sobre os fatores de 

risco é CORRETO afirmar: 

(A) fatores socioeconômicos, idade, sal, sedentarismo e obesidade. 

(B) depressão, fadiga, anemia, abortos e desnutrição. 

(C) depressão, refluxo, náuseas, diarréia e problemas gastrointestinais. 

(D) cirurgias, lesões, predisposição genética, úlceras e inflamação. 

(E) doenças sexualmente transmissíveis, menopausa, gestação e insônia. 
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Questão 32 

Dentre os fatores de risco que devem ser orientados para a prevenção do câncer do 

colo do útero na saúde da mulher, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) fumo. 

(B) higiene íntima. 

(C) doença sexualmente transmissíveis. 

(D) múltiplos parceiros. 

(E) deficiência de vitamina A, C e E. 

 

 

Questão 33 

Universalidade, é um dos princípios e diretrizes do SUS, que tem por finalidade: 

(A) define que o SUS deve atender a todos sem restrições, oferecendo toda a 

atenção necessária, sem qualquer custo. 

(B) promover ações de educação a saúde. 

(C) é o princípio que prevê a organização e a participação da comunidade na gestão 

do SUS. 

(D) define que o SUS se organize tendo uma única direção, com um único gestor em 

cada esfera do governo. 

(E) nenhuma das alternativas. 

 

 

 

Questão 34 

Em uma visita domiciliar pelo ACS a um recém nascido. É situação de risco: 

(A) bebê com aleitamento materno exclusivo. 

(B) bebê com caderneta de vacinação atualizada. 

(C) bebê com choro persistente. 

(D) bebê que nasceu com menos de 2 quilos e meio. 

(E) estão corretas as alternativas C e D. 

 

 

 

Questão 35 

Quais são as determinantes sociais de saúde, estabelecidas em 2006 pela CNDSS – 

Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde? 

(A) fatores sociais, econômicos e culturais. 

(B) fatores culturais e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas 

de saúde. 

(C) fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população. 

(D) fatores psicológicos e econômicos que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde. 

(E) nenhuma das alternativas. 
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Questão 36 

A hanseníase é uma doença transmissível que atinge, principalmente, as pessoas 

na faixa etária economicamente ativa. Afeta, principalmente, a pele e os nervos 

periféricos, mas também compromete articulações, olhos, testículos, gânglios e outro 

órgãos. A opção que define a fisiologia da doença é:  

(A) a hanseníase é uma doença transmissível causada por um bacilo, que passa de 

uma pessoa para outra por meio das secreções das vias respiratórias e pelas 

gotículas de saliva.  

(B) a hanseníase é uma doença grave, que não tem cura. 

(C) o doente com hanseníase não deixa de transmitir a doença até a conclusão do 

tratamento. 

(D) o tratamento deve ser ininterrupto durante dois anos. 

(E) não é necessário administrar doses supervisionada da medicação.  

 

Questão 37 

Doenças crônicas são classificadas por duas categorias, transmissíveis ou infecto 

contagiosa e não transmissíveis. Qual dessas doenças crônicas não são 

transmissíveis: 

(A) diabetes. 

(B) hepatite C. 

(C) coqueluche. 

(D) tuberculose. 

(E) sarampo. 

 

Questão 38 

Triagem neonatal, quais os exames fazem parte do programa nacional: 

(A) teste do pezinho, teste do ouvido, teste do apgar. 

(B) teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho. 

(C) teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da cabecinha. 

(D) teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do apgar. 

(E) teste do pezinho, teste do olhinho, teste do apgar. 

 

Questão 39 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal no ano de: 

(A) 1985. 

(B) 1987. 

(C) 1988. 

(D) 1990. 

(E) 1980. 

 

Questão 40 

A equipe de atenção primaria a saúde (APS) é composta por: 

(A) médico e enfermeiro. 

(B) médico, enfermeiro e odontólogo. 

(C) médico, enfermeiro e ACS. 

(D) médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, ACS, 

odontólogo, técnico de saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal. 

(E) ACS, técnico de enfermagem e odontólogo. 



 

                                  11 

 

 

RASCUNHO 

 


