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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 026/2019 
para  

Agente Comunitário de Saúde - PSF 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
 
1 – A sua incompetência deixou-me furiosa. Na oração, o termo sublinhado se caracteriza sintaticamente 
como:  
(A) Objeto Direto. 
(B) Objeto Indireto. 
(C) Sujeito. 
(D) Predicativo do Sujeito. 
 
2 – Saber a tonicidade correta das palavras faz com que estas sejam acentuadas corretamente. Existe uma 
relação entre a primeira e segunda coluna. Correlacione-as e marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Rubrica.           (    ) Paroxítona acentuada. 
II. Interim.           (    ) Oxítona. 
III. Caja.              (    ) Paroxítona. 
IV.  Latex.           (    ) Proparoxítona. 
 
(A) IV, III, I, II. 
(B) I, III, IV, II. 
(C) I, III, II, IV. 
(D) IV, II, III, I. 
 
3 – Não é sinônimo da palavra degradante:  
(A) Infame. 
(B) Aviltante. 
(C) Humilhante. 
(D) Honroso. 
 
4 – Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas dos períodos seguintes.  
 
O chefe da _______ em que Paulo trabalha marcou uma _______ extraordinária para anunciar a _______ dos 
terrenos que a empresa havia prometido aos funcionários. 
 
(A) seção / cessão / sessão. 
(B) seção / sessão / cessão. 
(C) sessão / seção / cessão. 
(D) cessão / seção / sessão. 
 
5 – Qual o período que está pontuado adequadamente, de acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa? 
(A) Não seja boba, não é tão grave. Se você tratar logo, é tranquilo, viu? Quando você for ao médico, ficará 
sossegada. Já ligou para ele? 
(B) Não seja boba não é tão grave. Se você tratar logo, é tranquilo, viu? Quando você for, ao médico, ficará 
sossegada, já ligou para ele. 
(C) Não seja boba, não é tão grave! Se você tratar logo, é tranquilo viu? Quando você for ao médico ficará 
sossegada. Já ligou, para ele? 
(D) Não seja boba, não é tão grave, se você tratar logo é tranquilo. Viu. Quando você for ao médico ficará 
sossegada. Já ligou, para ele? 
 
6 – O antônimo da palavra esfuziante é:  
(A) Radiante.  
(B) Radioso. 
(C) Triste. 
(D) Exultante. 
 
7 – Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Anoiteceu rapidamente em Ilha Comprida.   
II. Crianças, adolescentes e adultos participaram do festival.   
III. Há muitas vítimas da violência. 
 
(A) Em I, II e III há oração com sujeito determinado simples. 
(B) Em I há oração sem sujeito, em II há oração com sujeito determinado composto e em III há oração com sujeito 
determinado simples. 
(C) Em I e III há oração sem sujeito, em II há oração com sujeito determinado composto. 
(D) Em I e III há oração com sujeito determinado simples, em II há oração com sujeito determinado composto. 
 
 



 

O BICHO 
 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio, 

Catando comida entre os detritos. 
 

Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 
 

O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 

 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(Manuel Bandeira) 

 
8 – Por que o poeta diz “Vi ontem um bicho” e não “Vi ontem o bicho”? 
(A) A mudança do artigo diz apenas que o bicho era um cão. 
(B) Ele achava que o bicho poderia ser um homem. 
(C) Ele já sabia que o bicho era um homem  
(D) Ao olhar para a imundície do pátio, ele ainda não reconhecia que bicho estava ali. 
 
9 – Quais palavras abaixo podem ser classificadas como ditongo e tritongo: 
(A) Saúde / Atraiam 
(B) Burocracia / Feiura 
(C) Miséria / Averiguou 
(D) Poesia / Sereia 
 
10 – Qual das frases abaixo não deveria ter levado acento indicador de crase? 
(A) Começou à escurecer. 
(B) Fazer a barba à navalha. 
(C) Enxotar o bicho à pedrada. 
(D) A menina passeava no jardim à toa. 

 

 

MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 
 
1 - Para fazer uma escavação de 12 m de comprimento por 3,5 m de altura e 4,7 m de largura, um pedreiro 
cobrou à razão de R$ 9,00 o m³. Qual o valor dessa escavação? 
(A) R$ 1.776,60. 
(B) R$ 177,60. 
(C) R$ 181,80.        
(D) R$ 1.818,00. 
 
2 - Adicionado o dobro de 12 ao triplo de 26, obtemos: 
(A) 92. 
(B) 102. 
(C) 124. 
(D) 84. 
 
3 - Os funcionários de determinado setor de uma empresa possuem as seguintes idades: 32, 25, 26, 32, 33 e 
32 anos. Se uma pessoa de 30 anos começar a trabalhar nesse setor, é correto afirmar que a média de idade 
desse setor: 
(A) Aumentará dois anos.              
(B) Permanecerá a mesma.              
(C) Aumentará um ano.               
(D) Diminuirá um ano. 
 
4 - Durante uma semana foram consumidos 2,5 m³ de água na cozinha de uma determinada escola. Sabendo 
que toda essa água foi consumida para cozinhar, fazer sucos e lavar louça e que para fazer sucos gastou-se 
0,75 m³ de água, para cozinhar gastou-se 0,94 m³ de água, então para lavar a louça foram gastos: 
(A) 178 litros d’água. 
(B) 549 litros d’água. 
(C) 781 litros d’água. 
(D) 810 litros d’água. 
 



 

5 - No primeiro trimestre do ano passado, o vertedouro (canal de segurança que controla o nível de água) de 
um lago localizado no Parque da Aclamação, na capital paulista, se rompeu. Em 50 minutos, 780.000 litros de 
água escoaram, deixando o lago praticamente seco. Em média, quantos litros de água escoaram do lago a 
cada segundo? 
(A) 156.        
(B) 180.          
(C) 260.         
(D) 348. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (15 QUESTÕES) 
 
1 – São atribuições comuns a todos os membros da Equipe de Saúde da Família, exceto: 
(A) Realizar o planejamento de trabalho. 
(B) Realizar visita domiciliar. 
(C) Realizar avaliação e diagnóstico situacional. 
(D) Realizar o cadastramento das famílias. 
 
2 – “Planejar” deve ser uma atividade permanente do Agente Comunitário de Saúde. Para isso, é preciso se 
apropriar do território e da sua dinâmica populacional para subsidiar o processo de construção de um plano 
de ação. O plano de ação deve contar com quatro dimensões, a saber: meta, estratégia, recursos e 
cronograma. Sobre estas dimensões, pode-se afirmar que:  
(A) A estratégia tem como foco o alcance do trabalho. 
(B) A meta estabelece concretamente o que se pretende atingir.  
(C) No cronograma são definidos os passos a serem seguidos, os métodos e as técnicas a serem utilizadas nas 
atividades e as responsabilidades de cada um.  
(D) Estratégia é o levantamento de tudo que é necessário para realizar a atividade.  
 
3 – No Sistema Único de Saúde são vacinas indicadas para os adolescentes em situação de rotina, exceto: 
(A) Hepatite B. 
(B) Febre Amarela. 
(C) Pentavalente.  
(D) Tríplice Viral. 
 
4 – Sobre Hepatite, podemos afirmar: 
(A) As Hepatites A e B são exclusivamente transmitidas pelo contato sexual desprotegido. 
(B) A Hepatite B pode ser facilmente transmitida pela via sexual, por transfusões de sangue. 
(C) A Hepatite B não é transmitida por meio de acidentes perfurocortantes, compartilhamento de seringas e de 
material para a realização de tatuagens e piercings.   
(D) A Hepatite C possui agente etiológico Haemophilus Ducrey e sua transmissão ocorre, principalmente, por via 
parental.  
 
5 – Na rotina de um Agente Comunitário de Saúde são atribuídas algumas tarefas que tem como objetivo de 
facilitar o planejamento e o desenvolvimento do trabalho do Agente. Trata-se: 
(A) Cadastramento. 
(B) Mapeamento. 
(C) Ações Coletivas. 
(D) Identificação de Micro Áreas de risco. 
 
6 – O Agente Comunitário de Saúde deverá, no mínimo, visitar cada família de sua comunidade:  
(A) Uma vez por mês.  
(B) Duas vezes por mês. 
(C) A cada quinze dias. 
(D) Toda semana.  
 
7 – Quais das doenças a seguir não é considerada uma endemia no Brasil:  
(A) Leishamaniose Visceral. 
(B) Esquistossomose. 
(C) Malária. 
(D) Vitiligo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 – A dengue possui vários sintomas, alguns deles são:, 
 
I – Cefaléia. 
II – Febre. 
III – Dor Retro Orbicular. 
IV – Erupção Cutânea. 
V - Mialgia  
 
Estão corretos os itens:  
(A) II e III, apenas.  
(B) I, II e III, apenas.   
(C) II, III, IV e V, apenas. 
(D) Todos estão corretos.  
 
9 – Considerando-se o Sistema de Saúde Pública, o trabalho de Agente Comunitário de Saúde, insere-se em: 
(A) Atenção primária à Saúde. 
(B) Atenção secundária à Saúde. 
(C) Sistema unificado de alta complexidade. 
(D) Sistema descentralizado de média complexidade.  
 
10 – A desidratação em crianças pode ocorrer como consequência da perda excessiva de líquidos através da 
diarreia, podendo levar a complicações extremas pela falta de líquidos no organismo. Diante desta situação 
existem sinais importantes que podem evitar complicações maiores. Neste contexto marque entre as 
alternativas abaixo aquela que apresenta sinais de alerta de desidratação. 
(A) Olhos fundos, ao sinal da prega a pele volta rapidamente ao estado anterior e inconsciência. 
(B) Olhos brilhantes, ao sinal da prega a pelo volta lentamente ao estado anterior e consciência ativa. 
(C) Olhos fundos, ao sinal da prega a pele volta muito lentamente ao estado anterior e inconsciência. 
(D) Letargia, consciência ativa, bebe pouca água.  
 
11 – O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi criado para garantir a proteção integral à criança e ao 
adolescente. Nele estão dispostos vários direitos, inclusive em relação à vida e à saúde. Assinale a 
alternativa correta quanto a esse conjunto de direitos: 
(A) Por meio do SUS deve ser assegurado a gestante o atendimento pré e perinatal. Assim, essa não deve ser 
encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, além da assistência recebida pela equipe de Saúde da Família e 
a parturiente deve ser obrigatoriamente atendida pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré natal.  
(B) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão somente comunicados 
ao Conselho Tutelar, aqueles que não tragam risco para os profissionais de saúde e que os pais ou responsáveis 
autorizem. 
(C) O SUS promoverá programas de assistência medica e odontológica para a prevenção das enfermidades que 
ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. 
(D) É obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, bem como aquelas 
existentes da rede particular.  
 
12 – Associe as duas colunas relacionando o conceito a sua definição. 
 
 
1 – Endemia 
 
 
                                               
2 – Epidemia 
 
 
 
3 – Pandemia 
 
 
 
 

(      ) È uma doença infecciosa e transmissível que 
ocorre numa comunidade ou região e pode se 
espalhar rapidamente entre as 
pessoas de outras regiões, originando um surto 
epidêmico. 
 
(  ) É uma epidemia que atinge grandes 
proporções, podendo se espalhar por um ou mais 
continentes ou por todo o mundo.  
 
(      ) È qualquer doença que ocorre apenas em um 
determinado local ou região de forma persistente e 
permanente, não atingindo nem se espalhando 
para outras comunidades.  

 
 
A sequência correta dessa associação é:  
(A) 2, 3, 1. 
(B) 1, 2, 3. 
(C) 3, 1, 2. 
(D) 1, 3, 2.  
 
 
 



 

13 – O Acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária no trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Para acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo 
ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde, o ACS deve solicitar, durante a visita 
domiciliar, a caderneta da criança e verificar o crescimento e desenvolvimento. O peso é um marcador 
importante nesse acompanhamento. 
Sobre o peso da criança pode-se afirmar: 
 
I – Os bebês nascem com peso entre 2kg e 4kg, sendo considerado peso normal. 
II – Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e é normal. Perde líquido e elimina as primeiras fezes 
(mecônio). Ele está se acostumando ao novo ambiente. Deve recuperar seu peso em mais ou menos 10 dias. 
III – A melhor estratégia natural de nutrição e ganho ponderal de crianças de 0 a 6 meses é o Aleitamento 
Materno.  
 
Está correto o que se afirma em: 
(A) III, apenas. 
(B) II e III. 
(C) II, apenas.  
(D) I, II e III.  
 
14 – O Agente Comunitário de Saúde, ao visitar uma residência, leva informações sobre rotinas de sua 
unidade e serviços e seu maior foco durante o período de chuvas é o combate a Dengue. Você como ACS, ao 
ser indagado por um morador sobre quais os ciclos de vida do mosquito, responderia que os ciclos são, 
respectivamente: 
(A) Ovo, larva, pupa e mosquito adulto. 
(B) Ovo, crisálida, larva e mosquito adulto.   
(C) Crisálida, ovo, larva e mosquito adulto. 
(D) Ovo, pupa, larva e mosquito adulto.  
 
15 – Para o fortalecimento da APS, o Ministério da Saúde deu prioridade a Saúde da Família, uma equipe 
deve ser composta minimamente por: 
(A) Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e ACS. 
(B) Médico, Enfermeiro e ACS. 
(C) Médico, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e ACS. 
(D) Médico, Técnico de Enfermagem e ACS. 
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