
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01) Assinale a alternativa que contém somente 
substantivos abstratos: 
a) Pensamento, amor.  
b) Macacos, paixão.  
c) Boiada, menino.  
d) Maldade, cavalo.  
 
02) Assinale a alternativa que contém somente artigos 
indefinidos: 
a) Um armário – A casa. 
b) O homem – A mulher. 
c) Uma mala – Um cofre. 
d) A escola – O padre. 
 
03) O antônimo de feliz é:  
a) Felizão.  
b) Triste. 
c) Tristonho.  
d) Felicíssimo. 
 
04) “A casa de Maria é adorável”.  
A palavra grifada é exemplo de: 
a) Adjetivo 
b) Substantivo. 
c) Advérbio. 
d) Artigo. 
 
 
05) Assinale a alternativa que demonstra tempo futuro: 
a) Ela estava em casa.  
b) Amanhã viajarei.  
c) Estou doente.  
d) Estive em Maceió. 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

06) Dentre os números abaixo, assinale o que é primo: 
a) 14. 
b) 12. 
c) 7. 
d) 4. 
 
07) Quanto é 25% de 2.225? 
a) 566,25. 
b) 556,25. 
c) 576,25. 
d) 586,25. 
 
08) Luiz chega à escola às 7h:30m e sai às 11h:45m. 
Quantos minutos Luiz permanece na escola. 
a) 240 minutos. 
b) 250 minutos.  
c) 255 minutos. 
d) 185 minutos. 
 
 

 
09) Uma linha de ônibus possui 72 paradas numa rua 
em linha reta. A distância entre 2 paradas 
consecutivas é sempre a mesma. Sabe-se que 
distância entre a terceira e a sexta parada é 3300 
metros. Qual é a distância entre a primeira e a 
última parada: 
a) 8,4 Km. 
b) 12,1 Km. 
c) 9,9 Km. 
d) 13,2 Km. 
 
10) Os bilhetes de uma rifa são numerados de 1.000 
à 9.999. Marcelo comprou todos os bilhetes nos 
quais o número 7 (sete) aparece exatamente 3 vezes 
e o número 0 (zero) não aparece. Quantos bilhetes 
Marcelo comprou: 
a) 32. 
b) 36. 
c) 45. 
d) 46. 
 
11) Quantos números inteiros múltiplos de 3, 
existem entre 1 e 2.005: 
a) 664. 
b) 665. 
c) 667. 
d) 668. 
 
12) Marque a alternativa com a grafia correta dos 
numerais 3, 16, 60: 
a) Tres, dezesseis, secenta. 
b) Três, dezesseis, sessenta 
c) Tres, desessseis, sescenta. 
d) Três, desesseis, cessenta. 
 
13) Tendo-se conhecimento que o ano de 2004 foi 
bissexto, quantos dias tivemos no primeiro trimestre 
do referido ano: 
a) 89. 
b) 90. 
c) 91. 
d) 92. 
 
14) Assinale a alternativa que contém apenas 
números ímpares. 
a)  20 – 13 – 07 – 06 – 12 – 28. 
b)  13 – 03 – 11 – 07 – 05 – 01. 
c)  20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70. 
d)  01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 10. 
 
15) Um terreno é quadrado e sua área é de 1.024m

2
. 

Querendo cercar totalmente esse terreno com tela 
de arame, quantos metros de tela o proprietário vai 
usar? 
a) 128 m. 
b) 32 m. 
c) 64 m. 
d) 256 m. 

 
 



 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16) Recentemente uma gripe detectada que pode ser 
transmitida de pessoa a pessoa, principalmente por meio 
de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas 
infectadas. É uma doença respiratória causada pelo vírus: 
a) Influência A (HK1N2). 
b)  Influenza A (H1N1). 
c) Inflamatória A (K1NN1). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
17) Complete a lacuna: 
O exercício da atividade profissional de Agente 
Comunitário de Saúde deve observar a Lei nº 
__________, que cria a profissão de Agente Comunitário 
de Saúde, o Decreto nº 3.189/1999, que fixa as diretrizes 
para o exercício da atividade de Agente Comunitário de 
Saúde, e a Portaria nº 1.886/1997 (do Ministro de Estado 
da Saúde), que aprova as normas e diretrizes do 
Programa de Agente Comunitário e do Programa de 
Saúde da Família. 
a) 1.866/1993. 
b) 10.507/2002. 
c) 12.723/2003. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
18) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:  
I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei:  
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico. 
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

20) Complete a lacuna: 
A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o (a) ____________ prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
a) iniciativa privada. 
b) empregador. 
c) estado. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

 

 




