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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. 

 

Observações: Só existe uma alternativa correta. 

Assinale com um X a letra da alternativa correta. 

Questões rasuradas serão anuladas. 

Usar caneta azul ou preta. 

Não se esqueça de PREENCHER e colocar o nome na prova e no CARTÃO 
resposta. 

 

BOA SORTE 

 

 

Nome:______________________________________________________ 

Data: ____/____/_____. 

 

 

Nota:______________ 






 
Avaliação Escrita de PORTUGUÊS- Agente Comunitário de Saúde  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
01 - Diante do texto acima, é possível perceber que: 
a) as pessoas estão preocupadas com a saúde; 
b) aumentou a procura pelas academias; 
c) exercícios físicos permitem o aumento da massa muscular; 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
02 - No texto acima: A palavra “despido” significa: 
a) emagrecer, pelado,nu; 
b) pelado,nu, desnudo; 
c) desnudo,traje, pelado; 
d) nu,modelo,despido. 
 
03 - Assinale a alternativa correta quanto a separação silábica: 
a) pi-a-da; ca-ir ; ci-ú-me; cho-cal-ho; 
b) qui-nhão; ex-ces-so; car-ro-ça ; des-ço; 
c) flor-re-scer; re-es-tru-tu-rar; vô-o; ca-ne-ta; 
d) trans-pa-ren-te; hi-per-mer-ca-do; ca-a-tin-ga; gua-rda. 
 
04 - Qual o coletivo de abelha, avião, ilha, estrela: 
a) esquadrilha, arquipélago, constelação, cardume;            
b) enxame, esquadrilha, arquipélago, constelação; 
c) cardume, tropa, esquadrilha, constelação; 
d) constelação, arquipélago, tribo, enxame. 
 
05 - Assinale a alternativa onde as palavras estão escritas corretamente: 
a) erupção, nascimento, escasso, expostas; 
b) traçar, ecessivo, paixão, viçoso; 
c) viajar, puxar, atrazado, superstição; 
d) excelente, posição, renacer, reservatório. 

Valor de cada pergunta = 0,35  
 

Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios 
físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a 
convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de 
ginástica, as alas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. 
“ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do Professor educação física. São 
Paulo, 2008.” 
 
 






 
 
06 - Assinale a alternativa onde as palavras são adjetivos: 
a) jacaré, fada, lindo, caneta; 
b) alto, magro, elegante, feio; 
c) relógio, computador, lindo, verde; 
d) armário, gordo, lápis, preto.  
 
07 - Qual é o plural de: mãe, bola, chapéu: 
a) mães, bolas, chapéus; 
b) mãeses, bolas, chapéus; 
c) mães, bolas, chapeis; 
d) mãe, bolões, chapéus. 
 
08 - Qual das alternativas abaixo somente possui substantivos: 
a) viajar, cantar, correr; 
b) caneta, beijar, cerveja; 
c) carne, lua, Pedro de Lara; 
d) dormir, beber, pular. 
 
 

 
 
 
09 – No texto acima a palavra “nocivas” significa: 
a) espirituosas; 
b) boas; 
c) espumantes; 
d) danosas. 
 
10 - Assinale a alternativa correta quanto ao uso no plural: 
a) os guardas-chuvas são feitos para proteger as pessoas; 
b) nos campos havia vários girassol; 
c) os foliões dançaram a noite toda; 
d) a platéia aprovaram o cantor sertanejos. 
 
 
 
 
 

O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. 
Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vitima diária do transito de São Paulo: a 
cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de 
poluição particulada – poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, 
nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. 
(ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008.) 






 
Avaliação Escrita de MATEMÁTICA – Agente Comunitário de Saúde 

 
 
 
 

 
11- Helena tem 24 meses para terminar de pagar seu carro. Ele já pagou 168 meses. 
De quantos anos é o financiamento do carro de Helena? 
a)  10 anos; 
b) 14 anos; 
c) 12 anos; 
d) 16 anos. 
 
12- Numa prova de matemática com 20 questões Pedro acertou 80 % das questões. 
Quantas questões Pedro acertou? 
a) 10 questões; 
b) 12 questões; 
c) 15 questões; 
d) 16 questões. 
 
13 – Silvana em 1950 tinha 09 anos, em que ano ela nasceu? 
a) 1940; 
b) 1941; 
c) 1944; 
d) 1926. 
 
14 – Daniel comprou 25 livros a R$ 16,00 cada livro. Pagou a compra com notas de R$ 
50,00 reais. Quantas notas ela usou? 
a) 08 notas; 
b) 10 notas; 
c) 06 notas; 
d) 07 notas. 
 
15 – Um Agente Comunitário de Saúde percorre diariamente 16 quilômetros. Quantos 
quilômetros percorrerá em 22 dias? 
a) 320 quilômetros; 
b) 352 quilômetros; 
c) 316 quilômetros; 
d) 252 quilômetros. 
 
16 - Inscreveram-se 22.400 candidatos para um concurso. Destes foram aprovados 
17.920 candidatos. Qual a taxa de porcentagem de aprovação? 
a) 80%; 
b) 82%; 
c) 86%; 
d) 78%. 

Valor de cada pergunta = 0,35 






 
17 - Roberto comprou uma bicicleta no valor de R$ 680,00; uma lanterna por R$ 6,22; e 
um capacete por R$ 187,55. Quanto Roberto gastou? 
a) R$ 873,75; 
b) R$ 873,77; 
c) R$ 870,77; 
d) R$ 867,55. 
 
18 - Um celular foi comprado por R$ 300,00 e revendido posteriormente por R$ 390,00. 
A taxa percentual de lucro é de? 
a) 30 %; 
b) 05 %; 
c) 15 %; 
d) 20 %. 
 
19 - Cássia possui na caderneta de poupança a quantia de R$ 382,25, e Marcos a 
quantia de R$ 431,22. Qual a alternativa que corresponde à verdade, diante dessa 
situação? 
a) Marcos possui a metade de Cássia; 
b) Cássia tem R$ 100,00 a mais que Marcos; 
c) Juntos eles tem a quantia de R$ 813,00; 
d) Marcos tem R$ 48,97 a mais que Cássia. 
 
20 - Cinco (05) pessoas consomem juntas, por dia, 50 litros de água durante o banho de 
chuveiro. Se elas consomem a mesma quantidade cada uma, qual será esse consumo 
diário no mês em que duas pessoas estiverem viajando?  
a) 20 litros;  
b) 30 litros;  
c) 25 litros; 
d) 35 litros. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
Avaliação Escrita de CONHECIMENTOS GERAIS – Agente Comunitário de Saúde 

 
 
 
 

 
21 – Os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina formam a Região?  
a) Nordeste; 
b) Sudeste; 
c) Sul; 
d) Norte. 
 
22 – Florianópolis é a Capital do Estado de? 
a) Brasília; 
b) Santa Catarina; 
c) Manaus; 
d) Santa Cecília. 
 
23 - Qual o nome do atual prefeito de Blumenau? 
a) Raimundo Colombo; 
b) João Paulo Kleinubing; 
c) Vitor Sasse; 
d) Napoleão Bernardes. 
 
24 - Santa Catarina é banhada pelo Oceano; 
a) atlântico; 
b) mediterrâneo; 
c) Itajaí – Açu; 
d) pacífico.  
 
25 – Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue? 
a) colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes 
cobertos e fechados para a sua reprodução; 
b) substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se 
reproduz na parede das casas de barro; 
c) remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito 
se desenvolvem nesse meio; 
d) higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se 
desenvolvem nesse tipo de substrato. 
 
26 - Anualmente é realizada em Itajaí a “Marejada” que relembra a cultura?   
a) italiana;  
b) portuguesa;   
c) japonesa;  
d) alemã. 

Valor de cada pergunta = 0,30 






 
27 – A principal atividade econômica de Blumenau é a? 
a) indústria de cervejarias; 
b) indústria têxtil; 
c) indústria de calçados; 
d) indústria metalúrgica. 
 
28 – Quais foram os primeiros colonizadores de Blumenau? 
a) alemães; 
b) japoneses; 
c) portugueses; 
d) franceses. 
 
29 – Qual o nome do atual governador do Estado de Santa Catarina? 
a) Luís Henrique da Silveira; 
b) Raimundo Colombo; 
c) Leonel Pavan; 
d) Espiridião Amin. 
 
30 – A punição da “Lei Maria da Penha” se refere a agressões contra a: 
a) mulher; 
b) dirigir alcoolizado; 
c) crianças e adolescentes; 
d) idosos. 
 
 
 

 







