
 

Prefeitura Municipal  

de Divinópolis/MG 
 

Agente Comunitário de Saúde 
 

 

Língua Portuguesa 
1. Interpretação de texto informativo ou literário.  ....................................................................................................... 1 
2. Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; representação das unidades de medida; 
emprego do hífen.  ................................................................................................................................................................ 2 
3. Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; reconhecimento, emprego, flexões e 
classificações das classes gramaticais.  ............................................................................................................................ 9 
4. A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto (classificação 
e emprego das orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, 
concordância verbal e nominal.  ..................................................................................................................................... 36 
 
 

Raciocínio Lógico e Matemático 
1. Situações contextualizadas; ........................................................................................................................................... 1 
2. Sequências (números, figuras, letras);  ........................................................................................................................ 2 
3. Porcentagem;  ................................................................................................................................................................ 13 
4. Conceito de fração.  ....................................................................................................................................................... 16 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Intersetorialidade: conceito e relevância para 
o trabalho no território. Território: conceito, localização espacial, capacidade de observação e planejamento, 
vulnerabilidade, cartografia e ambiente físico e social.................................................................................................. 1 
Ações Educativas: amamentação, prevenção de drogas, doenças crônicas, nutrição, planejamento familiar, 
educação sexual e prevenção de DST/AIDS..................................................................................................................... 3 
Controle Social: participação e mobilização social. ..................................................................................................... 11 
Família: conceito, tipos e estruturas familiares. .......................................................................................................... 16 
Saúde da Criança: cuidados ao recém-nascido, vacinação, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança, programa bolsa família, orientações alimentares para a criança. Saúde do 
adolescente: vacinação, sexualidade, transtornos alimentares. ............................................................................... 20 
Saúde do adulto: vacinação, hábitos alimentares saudáveis, doenças crônicas, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS, saúde do homem, saúde da mulher e atenção ao idoso. .................................................... 42 
Saúde mental: ansiedade, depressão e uso abusivo de álcool e outras drogas. ..................................................... 78 
Violência familiar: violência contra a mulher, a criança, ao adolescente, ao idoso e a pessoas portadores de 
deficiência física ou mental, e suas prevenções. .......................................................................................................... 88 
Saúde Bucal: cuidados na saúde bucal com criança, adolescente e adulto. ............................................................ 91 
Proliferação de vetores, pragas e animais peçonhentos: dengue, esquistossomose, toxicoplasmose, febre 
maculosa e raiva. ............................................................................................................................................................... 96 
Meio Ambiente: limpeza da casa e poluição da água, do solo e do ar. ................................................................... 101 
Trabalho em equipe: relacionamento interpessoal, humanização, comunicação, liderança, criatividade, 
iniciativa e participação comunitária. ......................................................................................................................... 105 
Questões ............................................................................................................................................................................ 110 

 


