
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ / SP 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 
 
 

AGENTE DE SAÚDE 

 

Nome:  

 
Este caderno de questões contém 25 questões, sendo: 

Língua Portuguesa: 05 
Matemática: 05 

Conhecimentos Gerais: 05 
Conhecimentos Específicos: 10 

 

LEIA ATENTAMENTE 

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

 

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

 

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

 

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

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 
 

8. O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 
 

9. Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado. 
 

10. Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído.  
 

 

11. 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. 
 

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

13. O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 
 

14. Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
 

 

 

  



 

Rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rascunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA PORTUGUESA  

Os agentes de saúde e a prevenção de doenças 
 Criado no início dos anos 1990, o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) do 
Ministério da Saúde baseou-se em experiências de 
prevenção de doenças por meio de informações e 
orientações sobre cuidados de saúde. Os agentes 
comunitários de saúde atuam junto ___ população 
de sua própria comunidade e atendem entre 400 e 
750 pessoas, de acordo com as necessidades 
locais. Esses agentes atuam na prevenção de 
doenças e na promoção da saúde por meio de 
visitas individuais ou coletivas ___ domicílios ou 
___ comunidades. As atividades são desenvolvidas 
de acordo com regras do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal.  
 Números do Ministério da Saúde informam que 
há mais de 230 mil agentes comunitários de saúde 
em atividade no país, distribuídos em 5.349 
municípios. Eles estão presentes tanto em 
comunidades rurais e periferias urbanas quanto em 
municípios urbanizados e industrializados. Os 
recursos para o pagamento desses profissionais 
vêm dos governos federal, municipais e, em menor 
escala, dos governos estaduais. 
 A Lei 11.350/06 considera como atividades do 
agente comunitário de saúde: a utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade;  a promoção de 
ações de educação para ___ saúde individual e 
coletiva;  o registro, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de saúde, de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos ___ 
saúde;  o estímulo ___ participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde; a realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de 
risco ___família;  a participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam ___ qualidade de vida. 
Conforme a legislação, o agente comunitário de 
saúde deverá:  residir na área da comunidade em 
que atuar; ter concluído curso introdutório de 
formação inicial e continuada; ter concluído o 
ensino fundamental.  
 
1) Leia as seguintes afirmativas: 
I- As lacunas serão preenchidas, correta e 
respectivamente, por: à, a, a, a, à, à, à, a. 
II- Dentre as atividades do agente comunitário de 
saúde está a realização de visitas domiciliares 
regulares para acompanhamento de situações de 
risco para a família. 
III- A presença dos agentes comunitários de saúde 
é importante para a prevenção de doenças e na 
melhoria da saúde das pessoas. 
Está(ão) correta(s): 
a) I, apenas.  
b) II e III, apenas.  
c) I e III, apenas.  
d) I, II e III. 
 
2) A oração destacada em “Números do Ministério 
da Saúde informam que há mais de 230 mil agentes 

comunitários de saúde em atividade no país” 
classifica-se como: 
a) subordinada adverbial causal. 
b) subordinada substantiva objetiva direta. 
c) coordenada sindética explicativa. 
d) subordinada substantiva predicativa. 
 
3) Marque a alternativa em que o verbo destacado 
não se classifica como regular: 
a) “Eles estão presentes tanto em comunidades 
rurais...” (verbo estar) 
b) “...sua própria comunidade e atendem entre 400 e 
750 pessoas...” (verbo atender) 
c) “A Lei 11.350/06 considera como atividades do 
agente...” (verbo considerar) 
d) “...o agente comunitário de saúde deverá...” (verbo 
dever) 
 
4) A classificação sintática dos termos não está 
correta na alternativa: 
a) Alguns candidatos chegaram atrasados no primeiro 
dia de prova do ENEM. = PREDICATIVO DO SUJEITO 
b) Libertai-me, Senhor, de todo o mal! = APOSTO                        
c) Ficou nervosa durante a prova. = ADJUNTO 
ADVERBIAL     
d) Um grande vaso com flores enfeitava a mesa. = 
ADJUNTO ADNOMINAL 
 
5) Indique a alternativa em que a regência verbal 
não segue a norma culta da língua: 
a) Há dois feriados no mês de novembro. 
b) Nós é que visitávamos os asilos nos fins de semana.     
c) Fui eu que decidi acabar com a discussão. 
d) Duas toneladas de ferro seriam muito para aquele 
caminhão carregar.    
 
MATEMÁTICA 
 
6) Uma agência de turismo formará grupos com 36 
turistas de Belo Horizonte, 42 turistas da Bahia para 
uma viagem ao Paraná. Cada grupo deverá ter a 
mesma quantidade de turistas, mas sem misturar 
os turistas de Belo horizonte com os da Bahia. 
Considerando que cada grupo deverá ser formado 
com o maior número possível de turistas, determine 
quantos grupos serão formados com turistas da 
Bahia. 
a) 6 grupos. 
b) 7 grupos. 
c) 12 grupos. 
d) 18 grupos. 
 
7) Um tanqueiro gasta 3.200.000 litros de água para 
encher 5/4 de um determinado tanque. Quantos 
litros de água são necessários para encher a 
metade desse tanque? 
a) 640.000 litros. 
b) 800.000 litros. 
c) 1.280.000 litros. 
d) 1.600.000 litros.  
 
8) De um sacolão do bairro, foi vendido dois terços 
das frutas, entre mamão, limão e maçã.  Das frutas 
mais vendidas, um sexto é mamão, um quarto é 
limão e 420 são maçãs. Quantas frutas havia no 
sacolão antes da venda? 



a) 600 
b) 720 
c) 1000 
d) 1080 
 
9) Na segunda feira, em um restaurante, 30 pessoas 
comem arroz e massa, 50 pessoas comem arroz, e 
outras 70 pessoas comem massa. Se o restaurante 
cobra R$45,00 por pessoa, quanto o restaurante 
faturou por pessoa nessa segunda feira? 
a) R$ 6750,00. 
b) R$ 5400,00. 
c) R$ 4050,00. 
d) R$ 2250,00. 
 
10) Um viajante saiu da cidade A, parou na cidade 
B. Logo após, ele saiu da cidade B e parou na 
cidade C. Após um determinado tempo, ele saiu da 
cidade C e retornou, diretamente para a cidade A. 
Algumas anotações foram realizadas pelo viajante: 

 a cidade C está entre a cidade A e B; 

 a distância entre a cidade C e a cidade A é 100 
quilômetros; 

 a distância entre a cidade A e a cidade B cidade 
B é de 500000m; 

 as cidades A, B e C são colineares. 

 as cidades A, B e C estão situadas na mesma 
rodovia. 
Após analisar as anotações do viajante, foram 
realizadas as seguintes afirmativas: 
I - O viajante percorreu 10000 hectômetros no 
percurso total. 
II - A distância entre a cidade B e C corresponde a 
80% da distância entre as cidades A e B, isto é, 
40000 decâmetros. 
III - A distância entre a cidade A e C corresponde a 
20% da distância entre as cidades A e B, isto é, 1000 
decâmetros. 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas.  
d) III, apenas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11) São as cores da bandeira de São Bento do 
Sapucaí: 
a) Verde, Vermelho e Branco. 
b) Verde, Azul e Preto. 
c) Azul, Branco e Amarelo. 
d) Vermelho, Azul e Rosa. 
 
12) “Foi um movimento político de cunho popular 
que teve como objetivo a retomada das eleições 
diretas ao cargo de presidente da República no 
Brasil, durante a ditadura militar brasileira.”  
A frase acima se refere a: 
a) Caras Pintadas. 
b) Diretas Já. 
c) Jornada de Junho. 
d) Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. 
 
13) Nas olimpíadas realizadas em Tóquio no ano de 
2021, o Brasil conquistou medalhas de ouro nas 
seguintes modalidades, EXCETO: 
a) Futebol. 
b) Surfe. 

c) Boxe. 
d) Esgrima. 
 
14) É município limítrofe de São Bento do Sapucaí: 
a) Itaim. 
b) Lourenço Velho. 
c) Campos do Jordão. 
d) Pinhalzinho. 
 
15) Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
são um apelo global à ação para acabar com a 
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e 
garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
possam desfrutar de paz e de prosperidade. São 
objetivos para os quais as Nações Unidas estão 
contribuindo a fim de que possamos atingir no 
Brasil, EXCETO: 
 
a) Radicação da pobreza. 
b) Saúde e bem estar. 
c) Educação de qualidade. 
d) Ação contra a mudança global no clima. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

___________________________________________ 

16) Em um Ambulatório onde existe a possibilidade 
de exposição à agente biológico deve existir:  

a) Sabonete líquido ou em barra.  

b) Toalha de pano absorvível.  

c) Lixeira provida de sistema de abertura com contato 
manual.  

d) Lavatório exclusivo para higiene das mãos  
provido de água corrente  
  
17) Na utilização da via subcutânea, a vacina é 
introduzida na hipoderme, ou seja, na camada 
subcutânea da pele.  A  via  subcutânea é 
utilizada para administração da vacina:  
a) Hepatite A.  

b) Febre amarela.  

c) Poliomielite.  

d) Meningocócica C.  
  
18) De acordo com o Código de Ética, um 
profissional de Enfermagem que falsificar ou 
manipular resultados de pesquisa, bem como usá-
los para fins diferentes dos objetivos previamente 
estabelecidos pode ser punido com as seguintes 
penalidades, EXCETO:  

a) Cassação do direito ao exercício profissional. 

b) Multa. 

c) Censura. 

d) Suspensão do exercício profissional. 
 
19) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à 
realização de curativos e marque, Verdadeiro (V) 
ou, Falso (F):  
 (   ) Um curativo ideal deve manter alta umidade 
entre a ferida e o curativo, o que promove 
epitelização mais rápida, diminuição significativa 
da dor e aumento do processo de destruição 
natural dos tecidos necrosados  (   ) O curativo 
aderido à ferida deve ser retirado após 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_brasileira


umedecimento com solução fisiológica (composta 
por água e cloreto de sódio), sem esfregá-la ou 
atritá-la.   
(   ) Deve-se limpar as feridas antes da colocação de 
cobertura com solução fisiológica a 0,9%, fria, 
aplicada sob pressão.  
A sequência correta é 
a) F   V   V.  

b) V   F   F.  

c) F   F   V.  

d) V   V   F.  
 
20) Um paciente de 38 anos de idade compareceu 
ao Acolhimento da Unidade Básica de Saúde com 
queixa de sensação de ardência, queimação e 
desconforto ao urinar. Para registrar no prontuário 
a queixa do paciente, o profissional de enfermagem 
deverá utilizar o seguinte termo técnico:  
a) Polaciúria.  

b) Disúria.  

c) Anúria.  

d) Hematúria.  
  
21) A higiene das mãos é amplamente reconhecida 
como uma das principais estratégias para a 
prevenção das infecções relacionadas à 
assistência à saúde – IRAS (PRICE et al., 2018).  
Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar 
que:  

a) Uma higienização eficiente deve durar no mínimo 15 
segundos.  

b) Em situações de urgência, o uso de luvas substitui 
a higienização das mãos.  

c) Sabonete líquido e preparação alcoólica para a 
higiene das mãos devem ser utilizados 
concomitantemente.  

d) A fricção das mãos com preparação alcoólica 
contendo um agente umectante agride menos a pele do 
que a higiene com sabonete líquido e água.  
  
22) Os artigos médico hospitalares que entram em 
contato direto com tecidos ou tratos estéreis devem 
ser submetidos ao processo de esterilização. São 
artigos médico hospitalares que devem ser 
esterilizados, EXCETO:  
a) Cabo de laringoscópio.  

b) Instrumental cirúrgico.  

c) Borracha para aspiração.  

d) Artroscópio.  
  
23) É importante que o profissional de enfermagem 
avalie o estado geral do paciente e estabeleça a 
melhor maneira de prestar os cuidados de 
higienização corporal, sempre lembrando que a 
higiene deve ser realizada da região mais limpa 
para a mais suja, evitando-se levar sujidade e 
contaminação às áreas limpas. Sobre a realização 
da higienização corporal do paciente, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) Quando do banho, expor somente um segmento do 
corpo de cada vez, lavando-o com luva de banho 
ensaboada, enxaguando-o – tendo o cuidado de 
remover todo o sabão - e secando-o com a toalha de 
banho.  

b) Na higiene íntima do sexo feminino, a limpeza deve 
ser realizada no sentido posterior- anterior.  

c) A higiene corporal pode ser realizada sob aspersão 
(chuveiro), imersão (banheira) ou ablusão (com jarro, 
banho de leito.).  

d) A secagem deve ser criteriosa, principalmente nas 
pregas cutâneas, espaços interdigitais e genitais, 
evitando a umidade da pele, que propicia proliferação 
de microrganismos e pode provocar assaduras.  
  
24) São cuidados de enfermagem para um paciente 
que apresenta hipertermia, EXCETO:  

a) Controlar a temperatura com maior frequência até 
sua estabilização.  

b) Providenciar banho gelado e repouso. 

c) Aumentar a ingesta líquida, se não houver 
contraindicação.  

d) Nos casos de febre muito alta, aplicar compressas 
frias de água.  
  
25) A posição de canivete é uma modificação da 
posição de decúbito ventral, utilizada em geral para 
procedimentos:  
a) Proctológicos.  

b) Ginecológicos.  

c) Abdominais.  

d) Vasculares.  
 


