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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Todas as palavras estão corretamente acentuadas em 
apenas uma alternativa. Assinale-a:  
a) Apêndice, óculos, lâmina  
b) Celulóide, idéia, história  
c) Arqueólogo, próstata, cornéa  
d) Frêmito, oxigenío, proteína  
 
02. A única alternativa que não contém todas as palavras 
corretamente escritas é:  
a) Tráfico, naufrágio, ômega  
b) Reclassificar, vacilar, lodaçal  
c) Horário, óstia, ouriço  
d) Sacrifício, extremidade, empossar  
 
03. Assinale a alternativa cuja separação silábica da palavra 
está correta:  
a) Caa-tin-ga  
b) Ps-eu-dô-ni-mo  
c) Ra-p-to  
d) Am-né-sia  
 
04. O substantivo da frase abaixo é:  
“Os gafanhotos devastaram tudo.”  
a) Os  
b) Gafanhotos  
c) Devastaram  
d) Tudo  
 
05. Passe para o plural todas as palavras que admitem plural, 
sem modificar o significado da frase. 
“O povo está sobrecarregado de imposto.”  
a) Os povos estão sobrecarregados de imposto.  
b) O povo está sobrecarregado de imposto.  
c) Os povos está sobrecarregados de impostos.  
d) Os povos estão sobrecarregados de impostos.  
 
06. A frase abaixo, escrita no diminutivo, ficará corretamente 
escrita no aumentativo somente na alternativa:  
“O homenzinho morava naquela casinha.”  
a) O homão morava naquele casão.  
b) O homenzarrão morava naquele casarão.  
c) O homenzarrão morava naquele castelo.  
d) O homenzão morava naquela casona.  
 
07. A palavra um pode constituir artigo ou numeral. Identifique 
quando ocorrem um e outro, nas frases.  
I) Uma dose de cachaça era tudo o que ele queria.  
II) Era um homem bom.  
III) Queria somente um cigarro a varejo.  
A sequência correta é:  
a) Numeral – numeral – artigo  
b) Artigo – artigo – numeral  
c) Numeral – artigo – numeral  
d) Artigo – numeral – artigo  
 
08. Faça concordar os adjetivos e pronomes colocados entre 
parênteses com os substantivos aos quais se referem:  
I) Metia medo a sua fisionomia, pois possuía nariz, face e boca 
__________. (defeituoso)  
II) Estando as portas __________ cerradas, não se percebia o 
que se passava lá dentro. (meio)  
III) Seu gênio era de um furor e raiva _______________. 
(sobre-humano)  
A sequência correta é:  
a) Defeituosa; meia; sobre- humano  
b) Defeituosas; meios; sobre- humanos  
 

c) Defeituosos; meias; sobre- humanas  
d) Defeituosos; meio; sobre- humana  
 
09. Complete as lacunas com as palavras que se encontram 
abaixo, e assinale a alternativa correta:  
“A _______________ da arte não é a imitação da natureza. Ela 
tem o seu _______________ em si _______________. O 
_______________ humano é tão _______________ como é a 
_______________, e só se atinge a obra de arte quando o 
espírito se _______________ da natureza e age 
_______________.” (Graça Aranha)  
 
Espírito– fim– independentemente– natureza– mesma– 
criador– liberta– finalidade  
A alternativa correta é:  
a) Finalidade– fim– mesma– espírito– criador– natureza– 

liberta– independentemente  
b) Natureza– criador– independentemente– fim– espírito– 

natureza– liberta– finalidade  
c) Natureza– espírito– independentemente– fim– criador– 

finalidade – mesma– liberta  
d) Mesma– finalidade– liberta– criador– espírito– natureza– 

independentemente– fim  
 
10. Leia o primeiro parágrafo do texto de José de Alencar, 
intitulado “Tarde sertaneja”, e determine quantos e quais são 
os adjetivos ali encontrados:  
“Assim retiniam as últimas badaladas das Trindades, quando 
longe, pela várzea além, começavam a ressoar as ondulações 
afetuosas e tocantes de uma voz que vinha aboiando.”  
A resposta correta está na alternativa:  
a) Cinco: retiniam – últimas – Trindades – afetuosas – tocantes  
b) Quatro: retiniam – ondulações – começavam – aboiando  
c) Três: últimas – afetuosas – tocantes  
d) Dois: ainda – longe  
 
11. O feminino da frase abaixo encontra-se escrito na 
alternativa:  
“Os aldeões respeitavam por demais o simpático ancião.”  
a) As aldeãs respeitavam por demais a simpática anciã.  
b) As aldeias respeitavam por demais a simpática anciã.  
c) As aldeonas respeitavam por demais a simpática anciona.  
d) As aldeã respeitavam por demais os simpáticos anciãos.  
 
12. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os 
nomes aos seus respectivos coletivos:  
(1) Concílio  
(2) Caravana  
(3) Elenco  
(4) Tripulação  
(5) Corja  
 

(   ) Artistas  
(   ) Marinheiros  
(   ) Padres  
(   ) Malfeitores  
(   ) Viajantes  
 

A sequência correta é: 
a) 5- 4- 1- 3- 2 
b) 3- 4- 1- 5- 2 
c) 3- 5- 4- 2- 1 
d) 4- 2- 5- 1- 3 
 
13. Substantivos que têm um só gênero para designar animais, 
tem como tubarão e peixe, são chamados:  
a) Comuns de dois gêneros  
b) Sobrecomuns  
c) Epicenos  
d) De gênero duvidoso  
 
14. São exemplos de substantivos sobrecomuns:  
a) Sardinha, baleia e onça  
b) Herói e heroína  
c) Raja e rani  
d) Algoz, carrasco e verdugo  
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15. Observe a frase:  
“Quatro vezes quatro são dezesseis.”  
As palavras quatro e dezesseis são exemplos de numerais:  
a) Ordinais  
b) Cardinais  
c) Fracionários  
d) Multiplicativos  
 
16. Quando se vai ao açougue comprar quinhentos gramas de 
músculo, está-se usando, em quinhentos gramas, um numeral:  
a) Cardinal.  
b) Ordinal.  
c) Multiplicativo.  
d) Fracionário.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17.  Assinale a alternativa correta sobre o Agente Comunitário 
de Saúde. 
a) Tem atribuição de aplicar vacina por ocasião das visitas 

domiciliares. 
b) Não precisa atualizar o cadastro das famílias. 
c) Constitui um elo entre a comunidade e o sistema de saúde. 
d) Utiliza apenas os saberes populares, não sendo necessário 

curso de capacitação específico para atuar. 
 
18.  De acordo com as atribuições do ACS, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Acompanhar famílias por meio de visitas domiciliares. 
b) Identificar áreas de risco. 
c) Realizar mapeamento de sua área. 
d) Solicitar exames. 
 
19. Assinale a alternativa incorreta, com relação ao 
acolhimento. 
a) O acolhimento expressa uma ação de aproximação. 
b) Constitui uma das diretrizes da Política Nacional de 

Humanização. 
c) É uma triagem, feita em local e horário definidos. 
d) Leva ao reconhecimento do usuário como sujeito e 

participante ativo no processo de produção da saúde. 
 
20.  Assinale a alternativa correta: 
a) A promoção de saneamento básico não tem ligação com a 

melhoria na saúde da população. 
b) O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 2 

(dois) anos de idade. 
c) O teste do pezinho deve ser feito na primeira semana de 

vida do bebê. 
d) Promover o envelhecimento saudável significa estimular a 

dependência física e psíquica da pessoa idosa. 
 
21.  Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), as ações de: 
a) Saúde do trabalhador 
b) Vigilância sanitária 
c) Vigilância Epidemiológica 
d) Pavimentação de ruas 
 
22. Assinale a alternativa correta,  para  a medida eficaz para 
prevenção do sarampo. 
a) Fervura da água de beber. 
b) Andar calçado. 
c) Vacinação. 
d) Enterobius vermiculares. 
 
23. Uma das tarefas importante que o Agente de Saúde 
desenvolve no acompanhamento  das gestantes é;  exceto:  
a) Incentivar o aleitamento materno. 
b) Encaminhar para o serviço de pré-natal em unidade de 

referência. 

c) Identificar sinais e sintomas de risco na gestação. 
d) Incentivo à realização dos exames de pré-natal. 
 
24. É um dos  princípios do SUS que  diz que todos devem ter 
igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde: 
a) Universalidade. 
b) Integralidade.  
c) Eqüidade.   
d) Hierarquização.   
 
25. Assinale a alternativa incorreta, sobre a Política Nacional de 
Atenção Básica:  
a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto  de ações 

de saúde, no âmbito individual e  coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção  da saúde, a prevenção de agravos, 
o diagnóstico,  o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da  saúde.   

b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas  gerenciais 
e sanitárias democráticas e  participativas, sob forma de 
trabalho em equipe,  dirigidas a populações de territórios 
bem  delimitados, pelas quais assume a  responsabilidade 
sanitária, considerando a  dinamicidade existente no 
território em que vivem  essas populações. 

c) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade, que devem resolver os  problemas de saúde de 
maior freqüência e  relevância em seu território. 

d) Não é o contato preferencial dos usuários com os sistemas 
de saúde. Orienta-se pelos princípios da  universalidade, da 
acessibilidade e da  coordenação do cuidado, do vínculo e  
continuidade, da integralidade, da  responsabilização, da 
humanização, da equidade  e da participação social. 

  
26. Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa 
incorreta:  
a) O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, 

vitaminas e água que o seu bebê necessita para ser 
saudável. Além disso, contém determinados elementos que 
o leite em pó não consegue incorporar, tais como 
anticorpos e glóbulos brancos. É por isso que o leite 
materno  protege o bebê de certas doenças e infecções. 

b) O aleitamento materno protege as crianças de alergias,  
diarréia, pneumonias, bronquiolites e meningites. 

c) Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação 
emocional, muito forte e precoce, entre a  mãe e a criança, 
designada tecnicamente por  vínculo afetivo. 

d) Amamentar faz a mãe ganhar calorias e por isso ajuda a 
mulher a voltar, mais depressa, ao peso  que tinha antes de 
engravidar. 

 
27.  A varicela é uma doença também conhecida como:  
a) Amarelão. 
b) Catapora. 
c) Papeira.  
d) Febre amarela.  
 
28. Sobre as funções do Agente Comunitário de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Estar em contato permanente com as famílias  

desenvolvendo ações educativas. 
b) Orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde 

disponíveis. 
c) Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica 

definida. 
d) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações  

desenvolvidas pelo atendente de enfermagem. 
 
29.  Os sinais e sintomas de tosse (persistente  por  mais de 15 
dias), febre (freqüentemente  ao  entardecer), suores noturnos, 
falta de apetite,  emagrecimento e cansaço fácil, pode ser um 
caso suspeito  de:  
a) Pneumonia. 
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b) Asma. 
c) Tuberculose. 
d) Enfisema pulmonar. 
 
30.  Assinale a alternativa incorreta: 
a) Vedação de caixas d’água é uma importante ação para o 

controle do vetor da dengue. 
b) A dengue é transmitida ao homem através do mosquito 

Aedes aegypti. 
c) A participação das pessoas para eliminar os criadouros é 

fundamental para prevenir e controlar a dengue. 
d) O Agente Comunitário de Saúde não deve atuar no combate 

à dengue. 
 
31. O aleitamento materno recebe classificações de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe 

somente leite  materno, direto da mama ou ordenhado, ou 
leite humano de outra fonte, sem  outros líquidos ou sólidos, 
com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas,  sais 
de reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos 

b) Aleitamento materno predominante – quando a criança 
recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de 
água (água adocicada, chás, infusões),  sucos de frutas e 
fluidos rituais 

c) Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança 
recebe leite  materno de sua mãe e de outra mãe de leite 

d) Aleitamento materno – quando a criança recebe leite 
materno (direto da mama ou ordenhado), 
independentemente de receber ou não outros alimentos 

 
32. De acordo com o Manual de Atenção Básica, a 
amamentação na primeira hora de vida pode ser um fator de 
proteção contra mortes neonatais, e ajudam a evitar certas 
doenças, exceto: 
a) Diarréia e infecção respiratória 
b) Diminui o risco de alergias 
c) Melhor desenvolvimento da cavidade nasal 
d) Reduz a chance de obesidade 
 
33.  Durante a lactação, é recomendável na alimentação da 
nutriz, exceto: 
a) Consumir dieta variada, incluindo pães e cereais, frutas, 

legumes, verduras, derivados do leite e carnes 
b) Consumir três ou mais porções de derivados do leite por dia 
c) Consumir com moderação café e outros produtos cafeinados 
d) Evitar tomar líquidos em excesso, evitando edemas 
 
34. De acordo com a Portaria nº  648/GM, cada Agente  
Comunitário de Saúde acompanha no máximo: 
a) 300 pessoas 
b) 500 pessoas 
c) 1000 pessoas 
d) 750 pessoas 
 
35.  Das vacinas abaixo, com esquema completo, qual delas 
previne as doenças Difteria, tétano, coqueluche, meningite e 
outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. 
a) BCG - ID 
b) Vacina tetravalente (DTP + Hib) 
c) DTP (tríplice bacteriana) 
d) VOP (vacina oral contra pólio) 
 
36. De acordo com o Estatuto do Idoso no Brasil, são 
consideradas idosas, pessoas com idade igual ou superior a: 
a) 50 anos 
b) 70 anos 
c) 75 anos 
d) 60 anos 

37. Na ficha A, utilizada pelos Agentes Comunitários de Saúde 
para o cadastramento das Famílias, são registradas as 
seguintes informações, exceto: 
a) Idade 
b) Número da carteira de trabalho 
c) Ocupação 
d) Escolaridade 
 
38. Assinale a alternativa correta: 
A promoção de hábitos de vida saudáveis é considerada uma 
ação estratégica para se obter saúde. Considerando os 
benefícios biológicos, psicológicos e sociais proporcionados 
pelo desempenho de atividades físicas. 
a) Reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares 
b) Diminui a flexibilidade das articulações 
c) Piora a qualidade do sono. 
d) Diminui a resistência dos músculos 
 
39.  A vacina tríplice viral é indicada para prevenir as seguintes 
doenças: 
a) Sarampo, caxumba e rubéola 
b) Sarampo, difteria e tétano 
c) Tétano, coqueluche e difteria 
d) Coqueluche, rubéola e caxumba 
 
40. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício de sua cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-lhes, exceto: 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola 
b) Direito de ser respeitado por seus educadores 
c) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores 
d) Acesso à escola pública e gratuita somente onde houver 

vagas 




