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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP 

AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP – AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos  
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10 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Observe os períodos e o uso da vírgula antes da 
conjunção “E”. Respectivamente, quais períodos 
estão corretos de acordo com a norma culta? 
I- Pedro conversou com Cláudia sobre as férias, e ela 
disse que estava muito animada. 
II- Os rapazes foram à festa, e acabaram bebendo 
demais. 
III- O cliente não ficou satisfeito, e disse que vai 
buscar seus direitos. 
IV- Os discos estavam riscados, e o reprodutor foi 
prejudicado por isso. 
a) Períodos II e III. 
b) Períodos I e IV. 
c) Períodos I e III. 
d) Períodos II e IV. 
 
2) Seguindo as regras de concordância nominal, 
marque a alternativa que melhor completa a oração. 
Segundo as informações ____, é ____ a entrada de 
____ pessoas. 
a) anexas, proibida, bastantes. 
b) em anexo, proibido, bastantes. 
c) anexas, proibido, bastante. 
d) em anexo, proibida, bastante. 
 
3) Observe as orações sublinhadas e classifique-as 
respectivamente. 
I- Os moradores que são muito dedicados 
participaram da reunião. 
II- Os moradores, que são muito dedicados, 
participaram da reunião. 
a) Oração subordinada adjetiva restritiva e oração 
subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração subordinada adjetiva explicativa e oração 
subordinada adjetiva restritiva.  
c) Oração subordinada adjetiva explicativa e oração 
subordinada adjetiva apositiva. 
d) Oração subordinada adjetiva apositiva e oração 
subordinada adjetiva restritiva. 
 
4) Marque a opção na qual a vírgula é utilizada 
corretamente, de acordo com a norma culta, para 
separar a locução adverbial deslocada na oração. 
a) Os jogadores esta manhã, treinavam para o 
campeonato. 
b) Então, após a ligação o rapaz correu ao seu encontro. 
c) Maria queria ir, depois do almoço, ao shopping. 
d) Pedro, ao sair de casa encontrou seu melhor amigo. 
 
5) Marque a oração na qual os vocábulos sublinhados 
têm a função de complemento nominal. 
a) Isso é jogo de criança. 
b) Tenho necessidade de dinheiro. 
c) O aluno deu uma resposta de gênio. 
d) Era uma situação de desespero. 
 
Leia o texto e responda as questões 6 a 10. 

Os gigantes nasciam moles 
 
“Durante duas semanas, engatinhamos pelo 

chão à caça de cada pedacinho de pele grudado nos ovos 
dos dinossauros. Só tínhamos visto um fragmento, até 
então, e não havia certeza do que ele representava. 
Precisamos amarrar a boca para conter a vontade de 

espalhar a notícia.” Começou assim, no final do ano 
passado, conforme contou à SUPER o paleontólogo 
argentino Rodolfo Coria, diretor do Museu Carmen Funes, 
uma das maiores descobertas já feitas sobre embriões de 
dinossauro. “Ao microscópio, vimos que eles não tinham 
ossos de verdade. Só cartilagens”, relata Coria. 

Sabe-se, agora, que eles saíam da casca 
cambaleando, pois tinham o corpo todo mole, por dentro. 
Esse resultado fornece a imagem mais nítida, até hoje, de 
como era um dinossauro ao nascer. Eles deviam andar 
como os jacarezinhos, que também têm cartilagens pré-
natais. São as chamadas placas dérmicas, que 
representam uma adaptação da espécie porque, macias e 
elásticas, deixam as crias confortáveis no aperto do ovo. 
Depois que a casca se quebra, o esqueleto leva algumas 
horas para endurecer. 

Os embriões da Patagônia mostram que as 
placas dérmicas estavam presentes nos titanossauros, 
espécie à qual os embriões teriam pertencido, há 80 
milhões de anos. Eles prometem revelar mais surpresas, 
nos próximos meses, já que só se coletaram quarenta ou 
cinquenta ovos. “No total, são dezenas de milhares”, 
afirma o paleontólogo Luís Chiappe (pronuncia-se quiape), 
coautor dos achados, junto com Coria, e atualmente 
empregado no Museu Americano de História Natural, em 
Nova York. “O número exato é incalculável”, diz ele. Essa 
mina de ouro científica, segundo Chiappe e Coria, pode 
revelar, nos próximos anos, como os répteis extintos 
cresciam, como criavam os filhotes e como organizavam 
as suas maternidades ao ar livre. 

 
(Superinteressante, ano 12, nº 12, p. 40. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/historia/casca-grossa/) 
 
6) Conforme  o paleontólogo argentino Rodolfo Coria, 
diretor do Museu Carmen Funes, uma das maiores 
descobertas já feitas sobre embriões de dinossauro 
foi: 
a) Através do microscópio viram que eles não tinham 
ossos de verdade, apenas cartilagens tendo o corpo mole 
por dentro e por fora. 
b) Descobriram que os dinossauros possuem cartilagens 
pré-natais. São as chamadas placas dérmicas, que 
representam uma readaptação da espécie porque, macias 
e elásticas, deixam as crias confortáveis no aperto do ovo. 
Depois que a casca se quebra, o esqueleto levam dias 
para endurecer. 
c) Através do microscópio, viram que eles não tinham 
ossos de verdade só cartilagens sabendo  que eles saíam 
da casca cambaleando, pois tinham o corpo todo mole, 
por dentro, fornecendo a imagem mais nítida, até hoje, de 
como era um dinossauro ao nascer. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Marque a alternativa na qual a partícula “QUE” 
funciona como pronome relativo. 
a) Ao microscópio, vimos que eles não tinham ossos de 
verdade. 
b) Sabe-se, agora, que eles saíam da casca cambaleando. 
c) Eles deviam andar como os jacarezinhos, que também 
têm cartilagens pré-natais. 
d) Depois que a casca se quebra, o esqueleto leva 
algumas horas para endurecer. 
 
8) Marque a alternativa que classifique, sintaticamente, 
a oração sublinhada: “Esse resultado fornece a 
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imagem mais nítida, até hoje, de como era um 
dinossauro ao nascer.” 
a) Oração subordinada adverbial temporal reduzida de 
infinitivo. 
b) Oração subordinada adverbial modal reduzida de 
infinitivo. 
c) Oração subordinada adverbial causal reduzida de 
infinitivo. 
d) Oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. 
 
9) Marque a alternativa na qual o trecho entre vírgulas 
indica um aposto. 
a) Os embriões da Patagônia mostram que as placas 
dérmicas estavam presentes nos titanossauros, espécie à 
qual os embriões teriam pertencido, há 80 milhões de 
anos. 
b) Eles prometem revelar mais surpresas, nos próximos 
meses, já que só se coletaram quarenta ou cinquenta 
ovos. 
c) Só tínhamos visto um fragmento, até então, e não havia 
certeza do que ele representava. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Observe a oração: “Ao microscópio, vimos que 
eles não tinham ossos de verdade”. Qual é a função 
sintática do trecho sublinhado? 

a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento nominal. 
d) Adjunto adnominal. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11) Leia o trecho abaixo e complete  a lacuna: 
Desde a elevação de Lucélia - SP a município, 
somente o Dr. ______________fora nomeado Prefeito 
pelo Interventor Estadual (Governador do Estado). 
Todos os demais foram eleitos democraticamente.  
a) Jorge Abdo Sader 
b) Luiz Ferraz de Mesquita 
c) Arnaldo Pozzeti 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Analise o trecho abaixo e complete a lacuna a 
seguir: Uma colônia de imigrantes eslavos foi pioneira 
em Lucélia – SP, a história da cidade data alguns anos 
antes de sua emancipação política ocorrida em 1.944. 
Um grupo de imigrantes Eslavos (russos, romenos, 
búlgaros e ucranianos) construíram um povoado 
situado no_____________. 
a) Bairro Eslavo. 
b) Bairro Baliza. 
c) Bairro Aguapeí. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Em 2017 fez 10 anos que o   Papa __________ fez 
em maio de 2007 uma visita de cinco dias ao Brasil. 
Seus compromissos no estado de São Paulo mostram 
que o foco da viagem era pastoral. O objetivo principal 
era reavivar o catolicismo no continente.  
a) João XXIII 
b) João Paulo II 
c) Bento XVI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

14) O município de  Lucélia - SP faz parte da 
mesorregião de Presidente Prudente e microrregião de 
Adamantina e entre os municípios limítrofes estão:  
Assinale a alternativa INCORRETA 
a) Sagres. 
b) Salmourão.  
c) Inúbia Paulista. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15)  Esse   tipo de clima do Brasil está  presente na 
região sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Caracteriza-se por verões quentes e úmidos e 
invernos frios e secos. Chove muito nos meses de 
novembro a março. O índice pluviométrico anual é de, 
aproximadamente, 2000 mm. As temperaturas médias 
ficam em torno de 20ºC. Recebe influência, 
principalmente no inverno, das massas de ar frias 
vindas da Antártida. A informação acima refere-se ao: 
a) Clima Subtropical. 
b) Clima Equatorial. 
c) Clima Tropical. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

  
16) Acidente escorpiônico ou escorpionismo é o 
envenenamento provocado quando um escorpião 
injeta veneno através de ferrão (télson). No Brasil, os 
escorpiões de importância em saúde pública são as 
seguintes espécies do gênero Tityus: Assinale a 
alternativa que corresponde ao gênero do escorpião-
amarelo. 
a) Tityus serrulatus. 
b) Tityus  bahiensis. 
c) Tityus stigmurus. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
17)  A respeito da abordagem comunitária em saúde, 
sabendo que os indicadores de saúde são fatos ou 
acontecimentos importantes, que dão a ideia do nível 
de saúde de uma comunidade. Assinale a alternativa 
que corresponde a alguns indicadores mensuráveis da 
saúde comunitária, comumente usados: 
a) crianças bem-nutridas ou desnutridas; casais que fazem 
planejamento familiar; casos de doenças específicas. 
b) auto-imagem das pessoas; tendência para a 
dependência ou autonomia; como são tomadas as 
decisões na comunidade. 
c) consciência social: capacidade da população de 
expressar e analisar seus problemas; exemplos de 
famílias que ajudam umas às outras; correção ou 
corrupção dos líderes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
18) A partir do ano de 2014 o Ministério da Saúde 
brasileiro passou a utilizar uma nova classificação de 
dengue. Essa nova abordagem mostra e enfatiza que o 
dengue é uma doença dinâmica, sistêmica e única. 
Com relação ao dengue é CORRETO afirmar que:  

a) Três fases clínicas podem ser observadas em pacientes 
portadores do vírus do dengue: febril ( 37³°C e 38,5°C) 
crítica e de recuperação. 

b) O perfil epidemiológico no Brasil é de ampla distribuição 
do mosquito Aedes aegypti em todas as regiões.  A 
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infecção pelo vírus do dengue pode apresentar de forma 
sintomática, oligossintomática e graves. 

c) O dengue nos casos graves, sinalizam alguns sinais de 
alerta que são : febre alta, adinamia, sonolência, recusa 
da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes 
amolecidas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
19) Por meio da  organização dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) foi instituído o Decreto 
Federal de n° 3.189/99 que fixam as diretrizes para 
execução dos trabalhadores ACS. Com relação as 
competências dos ACS instituído por lei é CORRETO 
afirmar que:  

a) O ACS mobiliza recursos de promover a cidadania, 
vida, orientação individual ou para populações com 
objetivo de influenciar o tratamento das doenças de 
notificação compulsória. 

b) O perfil profissional de um ACS visa promover a 
prevenção e tratamento das principais doenças que 
acometem sua área de abrangência. 

c) A profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi 
criada no ano de 2002 no dia 10 de julho. A partir da 
criação foi definido seu exercício exclusivo do Sistema 
Único de Saúde (SUS) sob a supervisão do gestor de 
saúde local. 
d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
20) Em 1988 foi definida a educação em saúde como 
um conjunto de atividades que sofrem modificação e 
influencias de atitudes, conhecimento, 
comportamento, visando a melhoria da qualidade de 
vida e de saúde da população. Com relação a 
educação em saúde é CORRETO afirmar que:  

a) A educação em saúde na prática envolve três 
segmentos e públicos prioritários que são os profissionais 
de saúde, gestores de saúde e a população.  

b) Os profissionais de saúde apoiam as atividades 
desenvolvidas pelos gestores locais de saúde, que 
buscam ações de promoção e prevenção de saúde.  
c) A população local necessita ser informada dos serviços 
prestados pela sua Unidade Básica de Saúde (UBS) local, 
por meio das educações em saúde aumenta-se esse 
conhecimento sobre cuidados proporcionados pela UBS.  

d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
21) Está integrado as redes de Serviços de Saúde o  
Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
(PNCT), executado em conjunto pelas três esferas 
governamentais ( municipal, estadual e federal). Com 
relação ao PNCT é CORRETO afirmar que:  

a) Um dos objetivos gerais do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) na atenção a tuberculose 
é proporcionar a cobertura da vacinação BCG e 
aperfeiçoar o Sistema de Informação (SINAN). 

b) É de responsabilidade do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) supervisionar o 
tratamento supervisionado da tuberculose (pelo menos 
uma vez a cada duas semanas durante o primeiro mês de 
tratamento), em todas as áreas cobertas pelo programa.  
c) Uma das importantes estratégias do tratamento da 
tuberculose é o tratamento supervisionado. A adoção do 
controle da tuberculose ocorre pela integração do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o 
Programa de Saúde da Família (PSF). 

d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
22)  Atenções prestadas por via domiciliar é uma 
forma de atenção à saúde oferecida nas residências 
dos pacientes e proporciona um conjunto de ações de 
promoção à saúde, prevenção, tratamento e 
reabilitação das doenças. Com relação a visita 
domiciliar é CORRETO afirmar que:  

a) De acordo com o Ministério da Saúde recomenda-se 
que os profissionais Agentes comunitários de Saúde 
(ACS) devem visitar diariamente todos os pacientes de 
sua micro áreas. 

b) A atenção domiciliar gera ao paciente um cuidado 
diretamente relacionado a estrutura familiar, física do 
domicílio. Com esse serviço evita-se hospitalizações 
desnecessárias e diminui os riscos de infecções. 

c) O programa Melhor em Casa, foi desenvolvido pelo 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que 
realizam atendimentos domiciliares em pessoas que 
necessitam de cuidados intensivos.  
d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
23) Desde o início do século XIX no Brasil as vacinas 
são aplicadas como medidas de controle para 
inúmeras doenças. No ano de 1973 foi instituído no 
país o Programa Nacional de Imunizações. Com 
relação a vacina é CORRETO afirmar que:  

a)  Por meio da implementação da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) a partir de 1994 foram adotas medidas de 
fortalecimento e organização do primeiro nível de atenção 
de saúde, com a verificação da caderneta e a situação 
vacinal e o encaminhamento da população a unidade 
básica de sua referência para completar o esquema 
vacinal. 

b)  O calendário Nacional de Vacinação contém as vacinas 
ofertadas pela Unidade Básica de Saúde local devendo 
conter: tipos de vacina presente, idade para 
administração, número de reforços.  

c)   O Brasil é um dos países que oferece menor número e 
estrutura física  nas unidades para vacinação. Faz-se 
necessário a presenta dos Agentes Comunitários de 
Saúde em indicar para população os locais e as 
campanhas de vacinação vigentes.  

d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
24) A febre amarela é doença febril aguda, de curta 
duração, de natureza viral, com gravidade variável, 
encontrada em países da África, das Américas Central 
e do Sul. Com relação a essa patologia é CORRETO 
afirmar que:  

a) A atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na 
prevenção na febre amarela é de fundamental 
importância, onde ele deve estar atento ao esquema 
vacinal de dose única em crianças a partir de 6 meses de 
idade 

b) Com a introdução da vacina contra a febre amarela em 
1937 e o combate ao vetor levaram à eliminação da 
doença nas áreas urbanas no Brasil, até os dias de hoje.  

c)  A transmissão do vírus da febre amarela ocorre através 
da picada mosquitos, como o Aedes aegypti e várias 
espécies de Haemagogus. 

d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 
25) Atenção Básica de Saúde é composta por equipe 
multiprofissional, onde cada um apresenta atribuições 
especificas profissionalmente. Com relação as 
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atribuições especificas do Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) é CORRETO afirmar que:  

a) São atribuições do ACS: identificar sinais e sintomas 
dos agravos ou doenças e encaminhar os casos suspeitos 
para a Unidade de Saúde;  Acompanhar os usuários em 
tratamento e orientá-lo quanto à necessidade de sua 
conclusão; etc. 

b) São atribuições dos ACS: contribuir e participar das 
atividades de educação permanente dos membros da 
equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações 
de vigilância epidemiológica e controle das doenças, etc. 

c) São de atribuições dos ACS: realizar tratamento 
supervisionado, quando necessário, conforme orientação 
do enfermeiro ou médico. 

d) Nenhuma das alternativas está correta.  

 

 

 

 


