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CADERNO DE QUESTÕES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1) ______ fraudes e acredito que sempre ______. 

a) Houve, hão de existir. 

b) Houveram, hão de existir. 

c) Houve, há de existir. 

d) Houveram, há de existir. 

 

2) Assinale a alternativa que apresenta incorreção na forma verbal. 

a) Observa -se que muitos boatos provêm de algumas pessoas insensatas. 

b) Se você quiser reaver os objetos roubados, tome as providências com urgência. 

c) Prevendo novos aumentos de preços, muitos consumidores proveram suas casas. 

d) No jogo de domingo, quando o juiz interviu numa cobrança de falta, foi inábil. 

 

3) Só há substantivos femininos na opção: 

a) omoplata, cal, alface, ordenança, apendicite. 

b) grama (medida), ordenança, cal, sentinela, telefonema. 

c) faringe, ordenança, champanha, aguardente, cal. 

d) champanha, aguardente, dinamite, dó, guaraná. 

 

4) Às ______ saem os ______ que orientam os ______ sobre o assunto. 

a) terça -feiras, jornalzinhos, cidadões. 

b) terças -feiras, jornalsinhos, cidadãos. 

c) terças -feiras, jornaizinhos, cidadões. 

d) terças -feiras, jornaizinhos, cidadãos. 

 

5) Identifique a opção correta quanto ao emprego do acento grave indicativo de crase. 

a) As inscrições realizar-se-ão de 4 à 11 de outubro. 

b) De todas as empresas, só houve concessão de subsídios à João Mello da Almeida Ltda. 

c) As mercadorias foram repassadas à preço de mercado. 
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d) A medida atende à todas as reivindicações feitas à partir de 1985. 

 

6) Assinale o único exemplo em que ocorre erro no emprego do pronome. 

a) Quando ele ordenava, todos o atendiam. 

b) Já houve desentendimentos entre ti e mim? 

c) Sempre lhe desobedeceu, embora lhe quisesse muito, porque não suportava que ninguém o 

orientasse. 

d) Vossas Excelências deverão comparecer com vossas famílias. 

 

7) A colocação pronominal está correta em: 

a) Não queira-me mal, pois quero -lhe muito bem. 

b) Me conte tudo o que se passou com você. 

c) Faria-me um grande favor não me procurando mais. 

d) Não posso dizer -lhe que a amo, julgar -me -ia um tolo. 

 

8) Indique o único segmento que apresenta concordância verbal condizente com as normas do 

português padrão. 

a) O funcionamento dos dois hemisférios cerebrais são necessários tanto para as atividades artísticas 

como para as científicas. 

b) As diferentes divisões e subdivisões a que se submetem a área de ciências humanas provocam 

uma indesejável pulverização de domínios do conhecimento. 

c) Normalmente, a aplicação de métodos quantitativos e exatos acabam por distorcer as linhas do 

raciocínio em ciências humanas. 

d) Uma das premissas básicas do conjunto das assunções teóricas e epistemológicas do trabalho que 

ora vem a lume é a concepção da arte como uma entre as muitas formas por meio das quais o 

conhecimento humano se expressa. 

 

9) Está correta a grafia de todas as palavras em: 

a) A reivindicada exumação da vítima sequer foi analisada pelo magistrado. 

b) Sem maiores preâmbulos, pôs -se a vosciferar injúrias contra o indefeso escrivão. 

c) Obsecado pelo cumprimento das leis, é incapaz de considerar a falibilidade da justiça. 

d) A neglijência na aplicação da lei ocorre em relação aos privilegiados de sempre. 
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10) Os ordinais referentes aos números 80, 300, 700 e 90 são, respectivamente: 

a) octagésimo, trecentésimo, septingentésimo, nongentésimo 

b) octogésimo, tricentésimo, septingentésimo, nonagésimo 

c) octingentésimo, tricentésimo, septuagésimo, nonagésimo 

d) octogésimo, tricentésimo, septuagésimo, nongentésimo 

 

INFORMÁTICA 

11) Qual a funcionalidade do ‘Salvar Como’ no programa Microsoft Word 2010?  

a) Dividir o texto em colunas.  

b) Copiar a formatação de um parágrafo previamente selecionado.  

c) Imprimir um arquivo.  

d) Atribuir nome ao arquivo e salvar suas alterações.  

 

12) O Tamanho da fonte, a Fonte, e a cor da Fonte, são recursos comumentes utilizados, estão 

localizados em qual Grupo do programa Microsoft Word 2010?  

a) Parágrafo.  

b) Estilo.  

c) Fonte.  

d) Edição.  

 

13) A tecla de atalho Alt+F4, no sistema operacional Windows 10, possui a função de:  

a) Imprimir um documento.  

b) Copiar um documento.  

c) Finalizar um programa.  

d) Recortar parte da tela.  

 

14) São exemplos de HARDWARE:  

a) Mouse, Monitor e Placa de vídeo  

b) Placa mãe, Windows e Mouse  

c) Impressora, Office e Modem  

d) Memória, Windows Explorer e Teclado 



Processo Seletivo Público Nº 001/2019 – Bocaina de Minas – MG 

Cargo AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

 
 

 

15) A respeito da Internet e suas formas de conexão, analise as afirmativas abaixo e marque a 

alternativa CORRETA:  

a) A única forma de acessar à Internet é através de linha telefônica conectada a um modem. 

b) Navegador ou Browser são nomes dados aos aplicativos que permitem visualizar páginas na Web.  

c) O endereço de uma página da Internet é constituído pelo número do telefone que é necessário 

acessar para visualiza-la.  

d) O Internet Explorer é um exemplo de site de busca na Internet. 

 

HISTÓRIA DE BOCAINA DE MINAS 

16)  Analise as alternativas: 

1 - Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Distrito de Bocaina figura no Município 

de Aiuruoca. 

2 - Em 17-12-1938, o Distrito de Bocaina é transferido do Município de Aiuruoca para o novo 

Município de Liberdade. 

3 – o Distrito de Arimatéia foi elevado à categoria de Município com a denominação de Bocaina de 

Minas, em 12-12-1953, desmembrado de Liberdade. 

Estão corretas: 

A – as alternativas 1 e 3; 

B – as alternativas 2 e 3; 

C – as alternativas 1 e 2; 

D – as alternativas 1, 2 e 3.   

 

17) O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2016 em Bocaina de Minas foi: 

a) 1,4 salários mínimos 

b) 1,6 salários mínimos 

c) 2,4 salários mínimos 

d) 2 salários mínimos 

 

18) As alterações toponímicas distritais ocorridas em 1953, foram: 

a) de Rosário da Bocaina para Bocaina. 

b) de Bocaina para Arimatéia. 

c) de Rosário para Bocaina de Minas. 
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d) de Arimatéia para Bocaina de Minas. 

 

19) Qual o ano da divisão territorial, em que o município é constituído de 2 distritos: Bocaina de 

Minas e Mirantão: 

a) 1953 

b) 1943 

c) 1960 

d) 1923 

 

20) Lei estadual que elevou à categoria de município com a denominação de Bocaina de Minas, 

desmembrado de Liberdade.   

a) Lei estadual nº 1058 

b) Lei estadual nº 1039 

c) Lei estadual nº 148 

d) Lei estadual nº 843 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Segundo o Ministério da Saúde, “A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a expressão da 

Atenção Básica (AB) que ganha corpo no Brasil”. A Atenção Básica, conforme essa lógica de 

atuação, é composta por diversos atores que formam uma equipe, sendo um deles o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) que tem papel fundamental no alcance dos objetivos da Atenção 

Básica: promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos e doenças, diagnóstico e tratamento 

precoce e reabilitação. O alcance desses objetivos está diretamente conectado a uma ação ética e 

coletiva pautada nos princípios da Atenção Básica que são: 

a) Acessibilidade, vínculo, equidade, responsabilização, hierarquização e participação social.  

b) Acessibilidade, regionalização, continuidade do cuidado (longitudinalidade), participação social e 

universalidade.  

c) Universalidade, vínculo, continuidade do cuidado (longitudinalidade), responsabilização, 

integralidade, participação social e coordenação do cuidado.  

d) Acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado (longitudinalidade), responsabilização, 

humanização, participação social e coordenação do cuidado. 
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22) O território de atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é denominado de microárea e 

deve contar com no máximo:  

a) 300 pessoas.  

b) 500 pessoas.  

c) 750 pessoas.  

d) 1000 pessoas 

 

23) O objetivo desse princípio do SUS é diminuir desigualdades. Apesar de todas pessoas possuírem 

direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Deve-se 

investir mais onde a carência é maior. Trata-se:  

a) da universalização.  

b) da equidade.  

c) da integralidade.  

d) da participação popular. 

 

24) O Agente Comunitário de Saúde, profissional integrante da Equipe de Saúde da Família, tem 

como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. Todas as 

alternativas abaixo apresentam atividades do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:  

a) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.  

b) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde.  

c) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.  

d) O diagnóstico das principais doenças e a prescrição de medicamentos para tratamento das 

mesmas. 

 

25) É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um micro-organismo que se propaga 

através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente ao tossir, 

espirrar ou falar em voz alta. Quando estas gotículas são inaladas por pessoas sadias, provocam a 

infecção e o risco de desenvolver a doença. Esta doença é prevenida através da vacinação, sendo 

denominada de:  

a) Tuberculose.  

b) Leishmaniose.  
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c) Giardíase.  

d) Rubéola. 

 

26) As doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e gonorreia, estão também estão 

relacionadas a um aumento:  

a) Do risco de infecção pelo HIV.  

b) Do abandono ou falha do tratamento específico.  

c) Da dificuldade de diagnóstico clínico e laboratorial.  

d) Dos esquemas terapêuticos múltiplos e prolongados.  

 

27) A Atenção Primária é constituída por todas as estruturas abaixo, exceto:  

a) Equipe de Saúde da Família (ESF).  

b) Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

c) Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

d) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 

28) Conforme a Constituição Federal de 1988, a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. 

Assim, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo, que abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o 

transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do 

país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem 

discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente os cuidados assistenciais, passou a ser 

um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com 

qualidade de vida. Com base nos ditames da Constituição Federal acerca do SUS e da Lei Orgânica 

da Saúde, de nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, correlacione as colunas e assinale a alternativa 

correta.  

 

Coluna 1:  

I – Universalidade.  

II – Equidade.  

III – Integralidade.  
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Coluna 2:  

(A) Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para 

isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 

tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da 

saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes 

áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.  

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

sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente 

de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  

(C) O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito 

aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, 

significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.  

 

a) I – A; II – B; III – C.  

b) I – C; II – A; III – B.  

c) I – B; II – A; III – C.  

d) I – B; II – C; III – A. 

 

29) Uma das preocupações importantes com relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

é o fato de serem porta de entrada para infecção pelo HIV. Considere a alternativa que apresente 

corretamente um exemplo de IST:  

a) Ascaridíase.  

b) Donovanose.  

c) Hepatite A.  

d) Botulismo. 

 

30) Medidas de promoção à saúde são fundamentais para a prevenção e controle da Hipertensão 

Arterial. Sobre essas medidas considere os itens a seguir:  

I- O ACS deverá orientar a população com relação aos benefícios da atividade física e sua 

regularidade, deverá orientar a comunidade para buscar os profissionais da Unidade de Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para orientar-se com relação ao melhor tipo de exercício de acordo com sua 

condição de saúde;  
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II- O ACS deverá orientar a comunidade sobre a importância de uma dieta equilibrada e evitar o 

excesso de sal durante as refeições;  

III- O ACS deverá orientar a comunidade quanto aos riscos do tabagismo para saúde e oferecer a 

participação da população nos programas de tratamento e controle ao tabagismo oferecidos na ESF. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e II, apenas.  

b) I e III, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I, II e III. 

 

 

 


