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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CARGO 

AGENTE 

COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE- 

ACS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA  

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
 

 

 

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
06- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares ou 
quaisquer outros recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 
 

 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO:_____________________________________________________ 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 

 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.seletivocoelhoneto@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

 

As questões de 01 a 10 têm como referência o texto abaixo. Leia-o com atenção. 

 

O parto e o tapete 

 

RIO DE JANEIRO - Big nem era minha, era de um cunhado. 

Naquele tempo eu ainda não gostava de cachorros, pagando ____________ um preço que até hoje 

me _____________. Mas, como ia dizendo, Big não era minha, mas estava para ter ninhada, e meu 

cunhado viajara. 

De repente, Big procurou um canto e entrou naquilo que os entendidos chamam de “trabalho 

de parto”. Alertado pela cozinheira, que entendia mais do assunto, telefonei para o veterinário que 

era amigo do cunhado. Não o encontrei. 

Tive de apelar para uma emergência, expliquei a situação, 15 minutos depois veio um 

veterinário. Examinou Big, achou tudo bem, pediu um tapete. 

Providenciei um, que já estava desativado, tivera alguma nobreza, agora estava puído e 

desbotado. O veterinário deitou Big em cima, pediu uma cadeira e um café. Duas horas se passaram, 

Big teve nove filhotes e o veterinário me cobrou 90 mil cruzeiros, eram cruzeiros naquela época, e 

dez mil por filhote. Valiam mais – tive de _____________. 

No dia seguinte, com a volta do cunhado, chamou-se o veterinário oficial. _______ informações 

sobre o colega que me atendera. Contei que ele se limitara a pedir um tapete e pusera Big em cima. 

Depois pedira um café e uma cadeira, cobrando-me 90 mil cruzeiros pelo trabalho. 

O veterinário limitou-se a comentar: “Ótimo! Você teve sorte, chamou um bom profissional!”. 

Como? A ciência que cuida do parto dos animais se limita a colocar um tapete em baixo? 

 “Exatamente. Se tivesse me encontrado, eu faria o mesmo e cobraria mais caro, moro longe”. 

Nem sei por que estou contando isso. Acho que tem alguma coisa a ver com a _____________ 

presidencial. Muitas especulações, um parto complicado, que requer veterinários e curiosos. Todos 

darão palpites, todos se esbofarão para colocar o tapete providencial que receberá o candidato 

ungido, que nascerá por circunstâncias que ninguém domina. 

E todos cobrarão caro. 

Carlos Heitor Cony, Folha de S. Paulo. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                             QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 
número correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 

do texto, na ordem em que aparecem. 

 

A)  por isso – mautrata – adimitir – Quiz – susseção. 

B)  porisso – maltrata – adimitir – Quis – suceção. 

C)  por isso – maltrata – admitir – Quis – sucessão. 

D)  Porisso – mautrata – admitir – Quiz – suscessão. 

 
 

 

 

Em todas alternativas a palavra destacada está corretamente 

interpretada, de acordo com o seu sentido no texto, exceto em: 

 

A) “...agora estava puído e desbotado.” (= GASTO) 

B) “Tive de apelar para uma emergência.” (= RECORRER) 

C) “...todos se esbofarão para colocar o tapete 

providencial...” (= INADEQUADO) 

D) “...que receberá o candidato ungido...” (= SAGRADO) 

 
 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO condiz com a leitura do texto: 

 

A) Apesar de não ser o dono do cachorro, o narrador sentiu-

se responsável pelo animal.  

B) O autor chegou à conclusão de que todos os veterinários 

cobram caro para atender em domicílio. 

C) As dúvidas do trabalho de parto de Big relacionam-se às 

dúvidas de uma sucessão presidencial. 

D) O tapete, usado em outras ocasiões para fins nobres, foi 

útil no trabalho de parto e depois foi descartado. 

 
 

 
 

De acordo com a divisão da palavra em sílabas, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) pro-cu-ro-u / de-po-is. 

B) pre-si-den-ci-al / ca-dei-ra. 

C) e-xa-mi-no-u / a-ni-mais. 

D) ex-pli-que-i / co-zi-nhe-i-ra. 

 
 

 
 

A alternativa em que ocorrem palavras que contêm, na 

sequência, encontro consonantal, dígrafo e ditongo é: 

 

A) nobreza, cachorros, cadeira. 

B) minha, preço, dia. 

C) filhote, veterinário, naquela. 

D) cunhado, parto, curioso. 

 

 
 

Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma 

regra de acentuação gráfica: 

 

A) café, ninguém. 

B) até, já. 

C) puído, ciência. 

D) época, ótimo. 

 
 

 
 

As palavras destacadas no trecho abaixo, retirado do texto, 

estão classificadas corretamente e pela ordem, de acordo com 

a classe de palavras a que pertencem, em: 

 

“Providenciei um, que já estava desativado, tivera alguma 

nobreza, agora estava puído e desbotado. O veterinário deitou 

Big em cima, pediu uma cadeira e um café. Duas horas se 

passaram, Big teve nove filhotes e o veterinário me cobrou 90 

mil cruzeiros, eram cruzeiros naquela época, e dez mil por 

filhote.” 

 

A) preposição, substantivo, locução prepositiva, conjunção, 

adjetivo, pronome. 

B) pronome, adjetivo, locução adverbial, conjunção, 

substantivo, preposição. 

C) advérbio, adjetivo, locução adverbial, preposição, 

substantivo, pronome. 

D) pronome, substantivo, locução prepositiva, advérbio, 

adjetivo, conjunção. 

 
 

 
 

A alternativa em que a forma verbal destacada NÃO 

corresponde à indicação entre parênteses é: 

 

A) “Naquele tempo eu ainda não gostava de cachorros...” 

(pretérito imperfeito do indicativo) 

B) “Big não era minha, mas estava para ter ninhada, e meu 

cunhado viajara.” (pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo) 

C) “...telefonei para o veterinário que era amigo do 

cunhado.” (pretérito perfeito do indicativo) 

D) “...eu faria o mesmo e cobraria mais caro...” (futuro do 

subjuntivo)  

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

4 



 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 
 

Releia o seguinte fragmento do texto: 

 

“Se tivesse me encontrado, eu faria o mesmo e cobraria mais 

caro...” 

 

A conjunção destacada estabelece a seguinte relação de 

sentido: 

 

A) tempo. 

B) condição. 

C) causa. 

D) consequência. 

 

 

 

 

Leia as seguintes frases retiradas do texto: 

 

I-    Naquele tempo eu ainda gostava de cachorros. (linha 2) 

II-   Não o encontrei. (linha 7) 

III-  Tive de apelar para uma emergência... (linha 8) 

IV-  ...todos se esbofarão para colocar o tapete providencial... 

(linhas 26/27) 

 

Marque a alternativa em que a classificação do sujeito está 

INCORRETA: 

 

A) em I, o sujeito é indeterminado. 

B) em II e III o sujeito é indeterminado. 

C) em II e IV o sujeito é oculto. 

D) em I e IV o sujeito é simples. 

 

 

 

 

Em todas as alternativas, o pronome demonstrativo foi 

empregado corretamente, de acordo com a norma culta, 

EXCETO em: 

 

A) Este livro que tens na mão é interessante? 

B) Tênis, natação e basquete: são essas as modalidades de 

esporte que aqui se praticam. 

C) Por favor, traga-me estas fotos que estão aí com você. 

D) Veja isto que tenho na bolsa: três livros de contos de 

Machado de Assis. 

  

 
 

Os verbos destacados nas frases abaixo estão em tempos do 

modo subjuntivo, EXCETO: 

 

A) Meus pais ficarão muito bravos quando souberem que 

não fiz o dever de casa. 

B) Hoje à noite, haverá um debate entre os candidatos ao 

cargo de presidente do Senado. 

C) Os alunos pagarão a primeira mensalidade do curso de 

inglês no momento em que requererem a matrícula.  

D) Se ele fizesse a venda do apartamento, receberia uma 

comissão. 

 

 

 

 

Analise os verbos destacados nos versos abaixo, de Rita Lee e 

Roberto de Carvalho: 

 

“Não me cobre ser existente 

Cobra de mim que sou serpente” 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) O primeiro encontra-se no imperativo negativo e o 

segundo no imperativo afirmativo. 

B) O primeiro encontra-se no presente do subjuntivo e o 

segundo no presente do indicativo. 

C) Ambos encontram-se no presente do subjuntivo. 

D) Ambos encontram-se no futuro do subjuntivo. 

 

 

 

 

Não pode ser considerado sinônimo da palavra “necessário”: 

 

A) Indispensável 

B) Preciso 

C) Imprescindível 

D) Apresentar 

 

 

 

 

Antônimo de “excesso”: 

 

A) Disposição 

B) Limitado 

C) Necessário 

D) Sobra 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Uma corrida de taxi cobra R$ 3,50 por quilômetro rodado e 

mais uma taxa de serviço de R$ 8,00, uma corrida de 15km 

custará?   
 

A) R$ 55,50 

B) R$ 60,50 

C) R$ 62,60 

D) R$ 65,00 
 

 

 
 

Felipe possui uma coleção com 231 de selos. Pedro possui o 

dobro de Felipe. João possui a metade de Pedro. Quantos selos 

têm os três juntos? 
 

A) 896 

B) 924 

C) 927 

D) 929 
 

 

 
 

Em uma oficina existem 1.314 peças. Foram colocadas mais 

316 peças. Quantas peças ficaram na oficina, sendo que 515 

foram vendidas? 
 

A) 1.115 

B) 1.000 

C) 1.050 

D) 1.214 
 

 

 
 

Durante uma corrida, 2.215 pessoas compareceram. 981 eram 

mulheres, 220 eram adolescentes e o restante eram homens. 

Quantos homens compareceram a corrida? 
 
 

A) 998 

B) 1.011 

C) 1.014 

D) 1.121 
 

 

 
 

Um auditório tem 32 fileiras de cadeiras. Em cada fileira 

existem 12 cadeiras. Quantas cadeiras existem ao todo nesse 

auditório? 
 

 

A) 316 

B) 364 

C) 369 

D) 384 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

Cálculos 
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O Agente Comunitário de Saúde desenvolve seu trabalho em 

qual nível de atenção à saúde? 

 

A) primária  

B) secundária  

C) terciária  

D) quaternária  
 

 

 
 

O Agente Comunitário da Saúde deverá realizar 

periodicamente: 

 

A) Campanha para vacinação. 

B) Cursos em várias áreas. 

C) Mutirão.  

D) Visitas Domiciliares. 

 
 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO contenha exemplos de 

população de risco: 

 

A) Gestantes que fazem o pré-natal, mas que fumam ou tem 

diabetes e/ou pressão alta. 

B) Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e 

serviços de saúde, sejam estes de promoção, proteção, 

diagnóstico, tratamento ou reabilitação. 

C) Pessoas em situação de violência. 

D) Pessoas que estão com peso acima da média e vida 

sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool. 
 

 

 
 

Complete a frase: 

 

 “ _______________________, possibilita o conhecimento 

das reais condições de vida das famílias residentes na área de 

atuação da equipe, tais como a composição familiar, a 

existência de população indígena, quilombola ou assentada, a 

escolaridade, o acesso ao saneamento básico, o número de 

pessoas por sexo e idade, as condições da habitação, o 

desemprego, as doenças referidas etc.” 

 

A) A pesquisa. 

B) A investigação clínica. 

C) O cadastramento das famílias. 

D) O mutirão. 

 

 

 
 

 

 
 

O Agente Comunitário de Saúde deverá passar as orientações 

em cuidados com a saúde, e modos de vida saudável para as 

famílias cadastradas através: 

 

A) de revistas 

B) de jornais 

C) das rádios 

D) da educação em saúde 
 

 

 
 

Quais as etapas do planejamento do trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde? 

 

A) Execução e acompanhamento. 

B) Plano de ação e execução.  

C) Acompanhamento e avaliação.  

D) Diagnóstico, plano de ação, execução, acompanhamento 

e avaliação.  
 

 

 
 

A adoção de cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada 

e motivada pelos profissionais da equipe de saúde, desde os 

primeiros dias de vida. Sobre a saúde bucal na criança é 

CORRETO afirmar: 
 

A) A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes 

mesmo da erupção dos dentes. 

B) A limpeza da cavidade bucal somente deve ser iniciada 

após a erupção dos dentes, a fim de evitar lesões 

gengivais. 

C) Deve-se orientar a família nos cuidados da higiene bucal 

e ainda na mudança de alguns hábitos alimentares, como 

a redução do consumo de frutas, legumes e verduras. 

D) O uso de grande quantidade de pasta de dente em crianças 

é indicado, pois evita a fluorose e cáries. 
 

 

 

 

 “Consiste em uma forma de retratar e aumentar 

conhecimentos sobre a comunidade. É um desenho que 

representa no papel o que existe naquela localidade: ruas, 

casas, escolas, serviços de saúde, pontes, córregos e outras 

coisas importantes. Deve ser uma ferramenta indispensável 

para o trabalho. É o desenho de toda a área/território de atuação 

da equipe de saúde. Ajuda a organizar melhor o trabalho.” Esta 

afirmativa é o conceito de:  
 

A) Domicílio 

B) Mapa 

C) Microarea 

D) Unidade Básica de Saúde 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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A queda em idosos é um importante problema de saúde 

pública, por isso vários pontos devem ser observados ao visitar 

a casa de um idoso. São medidas que reduzem o risco de queda, 

EXCETO: 

 

A) Evitar tapetes antiderrapantes ou com ventosas aderentes. 

B) Não deixar objetos, brinquedos, vasos de flores e roupas 

no chão. 

C) Providenciar cadeiras, sofás e vaso sanitário mais altos. 

D) Usar barras de apoio no banheiro. 

 

 

 

 

Complete a frase: “O teste ____________, ____________ e 

____________ fazem parte do Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (recém-nascido), criado em 2001 pelo Ministério da 

Saúde, com objetivo de diagnosticar diversas doenças e a 

tempo de fazer o tratamento precocemente”. 

 

A) do pezinho, da orelhinha e do olhinho; 

B) do pezinho, do narizinho e do suor. 

C) do pezinho, do olhinho e do narizinho; 

D) do pezinho, do suor e do cordão umbilical; 

 

 

 

 

As orientações relacionadas à amamentação devem ser 

iniciadas durante o pré-natal. Sobre a amamentação, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A) A criança deve receber somente o leite materno até o 

sexto mês de vida. 

B) Alguns leites maternos são considerados “fracos”, ou 

seja, não suprem a necessidade do bebê. 

C) As crianças amamentadas exclusivamente no seio 

necessitam de água para hidratação nos intervalos das 

mamadas. 

D) O leite materno alimenta o bebê, mas não é capaz de 

proteger o bebê contra doenças como a diarreia, alergias 

e infecção respiratória.  

 

 
 

O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e 

prioritária do trabalho do Agente Comunitário de Saúde, que 

acompanha todas as crianças de sua área de atuação, 

desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de 

promoção à saúde. Analise as afirmativas e marque a 

INCORRETA: 

 

A) Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos (fezes 

viscosas de coloração verde bem escuro, quase preta, 

parecendo graxa). 

B) O bebê pode apresentar coloração amarelada (icterícia), 

e neste caso, deve-se esclarecer para mãe que esta é uma 

situação normal que não exige tratamento. 

C) O coto umbilical cairá espontaneamente entre o 5º e o 14º 

dia de vida. Alguns recém-nascidos apresentam um 

umbigo grosso e gelatinoso, que poderá retardar sua 

queda até em torno de 25 dias. 

D) Os bebês nascem vermelhinhos, amassados, inchados, 

alguns com a cabeça pontuda, o nariz achatado e os olhos 

“vesgos”. Essas características são normais neles e 

somem até o primeiro ano de vida. 
 

 

 
 

Doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno 

ou grave e que tem como vetor o mosquito do gênero Aedes. 

Estamos falando da: 

 

A) Dengue 

B) Doença de Chagas 

C) Febre Tifoide 

D) Leishmaniose 
 

 

 

 

Analise as afirmativas sobre imunização: 
 

I. A vacina é a introdução no organismo de antígenos ou de 

microrganismos vivos atenuados ou inativados, indutores 

de imunização; 

II. Sarampo, Caxumba e Rubéola são doenças que podem ser 

prevenidas por meio da vacinação; 

III. A vacina da Dengue foi incluída recentemente no 

Calendário Nacional de Vacinação. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas I e II estão corretas 

B) Apenas I e III estão corretas 

C) Todas as alternativas estão corretas 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Qual o significado da sigla PACS? 

  

A) Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

B) Programa de Assistência Comunitária a Saúde 

C) Projeto de Ajuda Comunitária e Social 

D) Projeto de Assistência Científica a Saúde 

 

 

 
 

O Aedes Aegypti é um mosquito urbano responsável pela 

transmissão de várias doenças perigosas. Assinale a alternativa 

que apresenta estas doenças: 

 

A) Difteria, Filariose e Amebíase. 

B) Febre chikungunya, Zika Vírus e Dengue. 

C) Leishmaniose, Cólera e Giardíase.  

D) Malária, Escabiose e Tracoma. 

 

 

 
 

A Dengue representa um grave problema de saúde pública no 

Brasil. Sobre a doença, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É uma doença infecciosa causada por um vírus. 

B) O maior número de casos da doença ocorre no inverno. 

C) Pode ser transmitida pelo contato entre as pessoas. 

D) Quem contamina o ser humano é o macho do mosquito. 

 
 

 
 

Sobre o acompanhamento das gestantes não é CORRETO: 

 

A) Encaminhá-las para o pré-natal na Unidade de Saúde, o 

mais cedo possível. 

B) Estimular o aleitamento materno.  

C) O estado nutricional pode ser avaliado através da "curva 

peso x idade gestacional" que consta do Cartão da 

Gestante. 

D) Orientar medicamentos de alívio das dores comuns nas 

gestantes.  

 
 

 

 
 

Fazendo o acompanhamento das famílias através da visita 

domiciliar, é possível, EXCETO: 

 

A) Conhecer as condições de moradia, de trabalho, os 

hábitos, as crenças, os costumes, os valores.  

B) Conhecer os principais problemas de saúde das pessoas. 

C) Ensinar às pessoas medidas detalhistas e amplas de 

prevenção com técnicas científicas e orientá-las a usar 

corretamente os medicamentos. 

D) Identificar as pessoas que estão bem de saúde e as que 

não estão. 
 

 

 
 

O Agente Comunitário de Saúde deve identificar situações de 

risco individual e coletivo e encaminhar as pessoas aos 

serviços de saúde sempre que necessário. Situações de risco 

são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas tem maior 

possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. 

Sendo assim, são considerados exemplos de situações de risco, 

EXCETO: 

 

A) Acamados. 

B) Crianças desnutridas. 

C) Gestantes que fazem o pré-natal. 

D) Pessoas em situação de violência. 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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