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PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 01/2018 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 35 (trinta e cinco) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Noções de 

Informática, 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico e 10 (dez) questões de Legislação de Saúde, todas 

perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao 

fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h00min (três horas). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h00min (três horas) abrange a assinatura da Folha de Respostas, a 

transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes 

de decorridas 60min (sessenta minutos) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no dia 20/05/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa em que a frase “O valor do 

imposto foi aumentado” tenha sido 

CORRETAMENTE transformada para voz ativa. 

A) Aumentaram-se o valor do imposto. 

B) Aumentaram o valor do imposto. 

C) Os valores dos impostos foram aumentados. 

D) Aumentou-se o valor do imposto. 

 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa em que a frase está com o uso 

INCORRETO de pontuação. 

A) Ficarei com a casa, mas não posso pagá-la à vista.  

B) Ficarei com a casa, porém não posso pagá-la à vista.  

C) Ficarei com a casa; não posso, porém, pagá-la à vista. 

D) Ficarei com a casa; não posso porém pagá-la à vista. 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa em que pelo menos uma das 

palavras esteja escrita INCORRETAMENTE. 

A) Amnésia – obsessão. 

B) Empáfia – limítrofe. 

C) Apoteoze – viúves. 

D) Esquisito – baseado. 

 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que o prefixo “a” funciona 

com sentido de aproximação, direção, aumento e 

transformação. 

A) Abusar.   C) Amovível. 

B) Adiantar.  D) Abjurar.

  

 

INSTRUÇÕES: As questões de 05 a 07 dizem respeito ao seguinte TEXTO.  Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 

(1) “O soldado magrinho, enfezadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, 

mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um cristão: procedera como quando, a montar bravo, evitava 

galhos e espinhos. Ignorava os movimentos que fazia na sela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a 

esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ele tivesse demorado um minuto, Fabiano seria um  

(5) cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo – e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com 

dificuldade, um espanto verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor, o cabo do facão mal seguro entre os dois dedos 

úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isso lhe pareceu tão absurdo que se pôs a rir. Medo daquilo? 

Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro. Ele não era dunga na cidade? Não pisava os pés dos matutos, na feira? 

Não botava gente na cadeia? Sem-vergonha, mofino.” 

Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 29ª Edição: São Paulo, Martins, 1971. P. 144-145. 
 

QUESTÃO 5 

Este texto foi retirado do romance Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos. Nele, são relatados os pensamentos de 

Fabiano. Há, então, duas vozes no texto: a do narrador, que 

conta o encontro de Fabiano com o soldado, e a de Fabiano, 

por meio da qual ficamos sabendo seus pensamentos.  

A técnica usada pelo narrador para mostrar o que a 

personagem estava pensando é chamada de: 

A) Discurso direto. C) Discurso indireto. 

B) Discurso direto livre. D) Discurso indireto livre. 

 

QUESTÃO 6 

São dois tons diferentes que permitem perceber duas vozes 

distintas: o tom sereno da narração a simplesmente relatar o 

que acontecia e o tom irritado de Fabiano, que estava 

enfurecido com o modo como o soldado procedia na cidade.  

Assinale a alternativa que apresenta a frase que NÃO pode 

ser atribuída à Fabiano. 

A) “Tinha medo...” (linha 7). 

B) “Medo daquilo?” (linha 7). 

C) “Cachorro.” (linha 8). 

D) “Sem-vergonha, mofino.” (linha 9). 

QUESTÃO 7 

O período “tinha vontade de levantar o facão de novo” 

(linha 1) é atribuído, na forma como está, ao narrador.  

Assinale a alternativa que exemplifica um período que, 

quando modificado, poderia ser atribuído à Fabiano. 

A) Teve vontade de levantar o facão de novo. 

B) Tenho vontade de levantar o facão de novo. 

C) Tivestes vontade de levantar o facão de novo. 

D) Tide vontade de levantar o facão de novo. 

 

QUESTÃO 8 

Com base nos conhecimentos sobre a estrutura e a 

formação de palavras, assinale a alternativa em que, TODO 

o conjunto, foi adicionado um prefixo e um sufixo ao 

radical das palavras. 

A) Desgovernado, atualização, irreal. 

B) Desgovernado, desatualização, irrealista. 

C) Governado, desatualização, irreal. 

D) Governado, atualização, irrealista. 
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QUESTÃO 9 

Leia com atenção: 

__ noite assistimos __ peça teatral. 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 

as lacunas. 

A) À – à.    C) A – à. 

B) À – a.   D) A – a. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso dos 

“porquês”. 

A) Não fui à praia porque estava doente. 

B) Não sei o por que de sairmos cedo da festa. 

C) Por quê você fez isso com seu irmão? 

D) Você não está feliz, porquê? 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Faça a relação da COLUNA I, que apresenta os mecanismos 

de segurança, com as caraterísticas previstas na COLUNA II. 

COLUNA I 

1. Contas e senhas. 

2. Criptografia. 

3. Cópias de segurança. 

COLUNA II 

(     ) Usada como mecanismo de autenticação para controle 

de acessos a sites e serviços oferecidos pela Internet. 

(     ) Usada para gerar cópia de arquivos, a fim de preservar 

dados em caso de danos. 

(     ) Usada para proteger dados contra acessos indevidos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) 1 3 2.   C) 2 3 1. 

B) 2 1 3.   D) 3 1 2. 

 

QUESTÃO 12 

O            é o principal conjunto de protocolos e torna possível 

a comunicação entre computadores de redes diferentes 

interligadas pela Internet. 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 

a lacuna. 

A) HTML   C) TCP/IP 

B) HTTP   D) WWW 

 

QUESTÃO 13 

A/O                              é o componente dos sistemas de computação 

responsável por administrar as operações lógicas e aritméticas. 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 

a lacuna. 

A) memória  C) roteador 

B) registrador  D) UCP 

QUESTÃO 14 

O Windows 7 conta com um mecanismo que tem a função 

de proteger o computador de ataques e intrusão. 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

o nome desse mecanismo. 

A) Ferramenta de Proteção. 

B) Firewall do Windows. 

C) Gerenciador de Segurança. 

D) Windows Defender. 
 

QUESTÃO 15 

Analise as seguintes afirmativas sobre o uso seguro da 

Internet. 

I. O usuário deve ter cuidado com arquivos anexados 

à mensagem mesmo que tenham sido enviados por 

pessoas ou instituições conhecidas. 

II. Antes de abrir arquivos anexados é aconselhável 

verificá-los com ferramentas antimalware para ter 

certeza de que não apresentam riscos. 

III. Aconselha-se que o acesso aos sites de instituições 

bancárias seja feito digitando o endereço 

diretamente no navegador. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas.  

D) I, II e III. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa que apresenta uma sentença que 

NÃO é uma proposição. 

A) Pedro é Agente Comunitário de Saúde. 

B) Minas Gerais é um estado brasileiro. 

C) Lucas é maior de idade. 

D) Rogério irá realizar a prova do concurso? 

 

QUESTÃO 17 

Ao considerarmos a proposição composta "se Ana faltou à 

prova do processo seletivo da Prefeitura de Sete Lagoas, 

então ela foi reprovada nesta prova”, essa é logicamente 

equivalente à proposição: 

A) Se Ana não faltou à prova do processo seletivo da 

Prefeitura de Sete Lagoas, então ela foi reprovada. 

B) Se Ana não foi reprovada na prova do processo 

seletivo da Prefeitura de Sete Lagoas, então ela não 

faltou a esta prova. 

C) Se Ana não foi reprovado na prova do processo 

seletivo da Prefeitura de Sete Lagoas, então ela 

faltou a esta prova. 

D) Se Ana tirou nota superior a zero na prova do 

processo seletivo da Prefeitura de Sete Lagoas ela 

está aprovada. 
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QUESTÃO 18 

Em um envelope foram colocadas todas as 10 letras que 

formam a palavra PREFEITURA.  

Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de se 

retirar uma letra desse envelope e essa letra ser vogal ou ser 

a letra E: 

A) 2/10.     C) 7/10. 

B) 5/10.   D) 1/10. 

 

QUESTÃO 19 

Observe a tabela a seguir: 

 

O número que é o maior de sua linha e o menor de sua 

coluna é: 

A) 2.   C) 8. 

B) 6.   D) 11. 

 

QUESTÃO 20 

Paula saiu de sua casa com dinheiro na bolsa para fazer 

compras. Ela gastou R$ 44,00 em uma loja. Sabe-se que o 

valor gasto representa 20% do total de dinheiro que Paula 

tinha na bolsa.  

Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta quanto 

em dinheiro Paula tinha na bolsa quando saiu de casa. 

A) R$ 22,00.  C) R$ 220,00. 

B) R$ 110,00.  D) R$ 440,00. 

 

QUESTÃO 21 

Após digitação de uma série de memorandos, determinada 

prefeitura decidiu classificá-los quanto à sua confidencialidade. 

Ao final, com todos classificados, a prefeitura obteve 40 

memorandos confidenciais e 12 não confidenciais.  

Ao escolher aleatoriamente um dos memorandos 

classificados, assinale a alternativa que apresenta a 

probabilidade do documento NÃO ser confidencial. 

A) 
12

40
   C) 

12

52
 

B) 
2

5
   D) 

6

12
 

 
QUESTÃO 22 

Determinando Agente Comunitário de Saúde tem, em sua micro 

área, 3 idosos, 6 crianças e 5 adultos. Diariamente, o Agente 

deve escolher para visitar um adulto, uma criança e um idoso.  

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 

diferentes combinações possíveis de visitas desse Agente. 

A) 23.   C) 70. 

B) 14.   D) 90. 

QUESTÃO 23 

Trabalho ou estudo. Bebo ou não trabalho. Jogo bola ou não 

estudo. Eu não jogo bola.  

Logo, CONCLUI-SE que: 

A) Estudo e bebo. 

B) Trabalho e não estudo. 

C) Não bebo e trabalho. 

D) Só trabalho. 

 

QUESTÃO 24 

Um determinado posto de saúde atende as pessoas de sua 

região para vacinação de segunda à sexta. Em um período 

sem campanhas de vacinação, onze pessoas diferentes 

foram vacinadas.  

Levando em conta esses onze, é necessariamente 

VERDADE que: 

A) Ao menos duas pessoas foram vacinadas no 

mesmo dia da semana. 

B) Ao menos dois vacinados nasceram no mesmo mês. 

C) Ao menos três foram vacinados no mesmo dia da semana. 

D) Algum foi vacinado em uma terça feira. 

 

QUESTÃO 25 

Para uma campanha de conscientização da população sobre 

a dengue, dois Agentes Comunitários de Saúde, João e 

José, receberam cada um uma determinada quantidade de 

panfletos. João passou para José tantos panfletos quanto 

José tinha. Logo em seguida, José cedeu à João tantos 

panfletos quanto João tinha. Depois de realizadas as 

transações, ambos ficaram com 60 panfletos.  

Assinale a alternativa que apresenta o montante inicial de 

panfletos de João. 

A) 75.   C) 60. 

B) 90.   D) 55. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEGISLAÇÃO DE SAÚDE 

QUESTÃO 26 

Em relação às atividades do Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O ACS tem como atribuição o exercício de atividades 

de prevenção de doenças e de promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou comunitárias.  

B) O ACS deve acompanhar condicionalidades de 

programas sociais, em parceria com os Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

C) O ACS deve aferir a pressão arterial, glicemia 

capilar e temperatura axilar regularmente dos 

pacientes acamados, durante visitas domiciliares. 

D) O ACS e o ACE realizarão atividades de forma 

integrada no planejamento, na programação e no 

desenvolvimento de atividades de vigilância em 

saúde, de forma articulada com as equipes de saúde 

da família. 
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QUESTÃO 27 

Para exercer adequadamente o seu trabalho, os Agentes 

Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às 

Endemias devem conhecer e aplicar os princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Correlacione a situação descrita na COLUNA I com o 

princípio mais adequado da COLUNA II.  

1 - Os filhos de J.M.A, 53 anos, 

acamado e necessitando de 

atendimento médico domiciliar, 

estão preocupados se conseguem 

este atendimento pelo SUS. 

(  ) Igualdade de 

assistência, sem 

preconceitos ou 

privilégios de 

qualquer espécie. 

2 - M.F.R, 18 anos, profissional do 

sexo, necessitando de realizar 

exames para rastreio de DST e 

contracepção de emergência por 

relação sem proteção, mas com medo 

de ser criticada no centro de saúde.  

(  ) Participação 

da comunidade. 

3 - J.F.N, 25 anos, organiza um 

abaixo-assinado para atuação do 

serviço de zoonose na erradicação 

de ratos no principal parque do 

bairro em que seus filhos brincam. 

(    ) Universalidade 

de acesso aos 

serviços de saúde 

em todos os níveis 

de assistência. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) 3 2 1.   C) 3 1 2. 

B) 1 2 3.   D) 2 3 1. 

 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

os fundamentos e as diretrizes da atenção básica. 

A) É a porta de entrada para o serviço de saúde. 

B) O território não é definido. 

C) Restringe a participação dos usuários. 

D) Atua unicamente na prevenção de doenças. 

 

QUESTÃO 29 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

regulamenta as atribuições dos membros das equipes de 

atenção básica.  

São atribuições comuns a todos os profissionais da atenção 

básica, EXCETO: 

A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos. 

B) Realizar ações de atenção à saúde conforme a 

necessidade de saúde da população local, bem 

como as previstas nas prioridades e nos protocolos 

da gestão local. 

C) Realizar consultas clínicas, atividades em grupo e 

visitas domiciliares. 

D) Realizar busca ativa e informar sobre doenças e 

agravos de notificação compulsória e de outros 

agravos e situações de importância local. 

 

QUESTÃO 30 

Sobre a febre amarela, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) O vírus é transmitido pela picada de mosquitos 

infectados. 

B) A doença é de notificação compulsória. 

C) A vacinação é a medida mais importante e eficaz 

para prevenção e controle da doença. 

D) No ciclo silvestre da febre amarela, os macacos 

podem transmitir a doença através de mordidas. 

 

QUESTÃO 31 

Sobre a dengue, assinale V para as afirmativas verdadeiras 

e F para as falsas. 

(    ) A principal forma de transmissão da dengue ocorre pela 

picada de fêmeas infectadas de Aedes aegypti. 

( ) A vacinação é a principal forma de prevenção  

da doença.  

(   ) Os casos suspeitos devem ser notificados. 

(   ) Nos períodos epidêmicos as ações de rotina (visita casa 

a casa, mobilização da população, mutirões de limpeza) 

devem ser intensificadas.  

(   ) Nos períodos epidêmicos deve-se incentivar a automedicação 

para evitar óbitos. 

(    ) As aplicações espaciais de inseticida a Ultra Baixo Volume 

(UBV) devem ser utilizadas somente para bloqueio de 

transmissão e para controle de surtos ou epidemias.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) V V F F F V.  

B) V F V V F V. 

C) F V F V F V. 

D) V F F V V V. 

 

QUESTÃO 32 

Sobre a leishmaniose visceral e o controle epidemiológico 

da doença, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O cão contaminado pode apresentar como 

manifestações clínicas: emagrecimento, 

descamação e úlceras na pele, fezes sanguinolentas 

e crescimento exagerado das unhas.  

B) A prática da eutanásia canina é recomendada a 

todos os animais sororreagentes e/ou 

parasitológico positivo.  

C) O controle químico por meio da utilização de 

inseticidas de ação residual é a medida de controle 

vetorial recomendada no âmbito da proteção 

coletiva. 

D) A notificação da doença deve ser feita apenas 

quando houver óbitos, após diagnóstico sorológico 

confirmatório. 
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QUESTÃO 33 

J.M.P, 15 anos, foi mordida em sua mão pelo cão do seu 

vizinho. A mãe da paciente aborda o Agente Comunitário 

de Saúde, pois já havia queixado várias vezes do vizinho 

que tem treze cães e os deixa caminhar na rua pela manhã 

sem coleiras.  

Diante dessa situação, assinale a alternativa que apresenta 

a orientação e a atuação que deve ser adotada pelo Agente 

Comunitário de Saúde. 

A) Orientar que a paciente seja levada ao centro de 

saúde para avaliação médica e notificar a 

zoonose para que o cão seja sacrificado. 

B) Levar o caso para a próxima reunião de equipe e 

agendar uma visita domiciliar para que o Médico 

e o Agente de Combate às Endemias possam 

avaliar a paciente, a situação e abordar melhor o 

caso. 

C) Orientar a mãe a levar a paciente ao centro de 

saúde para avaliação no mesmo dia; abordar o 

dono do cão para verificar situação vacinal e 

notificar a zoonose para manter o cão sob 

observação. 

D) Orientar lavar a ferida com água e sabão e cobrir 

com curativo, sendo necessário avaliação médica 

se apresentar inflamação; discutir com a mãe da 

paciente e o vizinho para que entrem em acordo 

sobre a situação. 

 

QUESTÃO 34 

As atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do 

Agente de Combate às Endemias (ACE) são definidas na 

Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. De acordo com o 

disposto na lei, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O ACS tem, como atividade típica, a realização de 

visitas domiciliares apenas para pacientes 

acamados que não conseguem ser levados ao 

centro de saúde. 

B) O ACS deverá residir na área da comunidade em 

que atuar. 

C) O ACS e o ACE realizarão atividades de forma 

integrada na realização de campanhas ou de 

mutirões para o combate à transmissão de doenças 

infecciosas e de outros agravos.  

D) A cada dois anos os ACS e os ACE devem 

frequentar cursos de aperfeiçoamento. 

 

QUESTÃO 35 

São diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), devendo ser operacionalizadas 

na atenção básica, EXCETO: 

A) O cuidado centrado na pessoa. 

B) A longitudinalidade. 

C) A centralização e a anarquia. 

D) A coordenação de cuidados. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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