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Função: Agente Comunitário de Saúde
Mascarados
Saiu o Semeador a semear
Semeou o dia todo
e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.
Ele semeava tranquilo
sem pensar na colheita
porque muito tinha colhido
do que outros semearam.
Jovem, seja você esse semeador
Semeia com otimismo
Semeia com idealismo
as sementes vivas
da Paz e da Justiça.
1-Sobre o ato de semear:
a) O semeador acabou seu trabalho no período noturno.
b) Pensava na colheita e o que lhe renderia na sua semeadura.
c) Trabalhava rapidamente para evitar a noite escura.
d) Seu trabalho foi inacabado porque a noite chegou e ele ainda tinha as mãos
cheias de semente.
2-Assinale a alternativa que explica: muito tinha colhido do que outros
semearam.
a) Ele sabia que já tinha se beneficiado da colheita de outras pessoas.
b) Em uma coletividade o trabalho de uns beneficia muitos.
c) Ser produtivo ajuda a todos.
d) Todas as alternativas estão corretas.
3-O semeador sabia o que colheria?
a) Como semeava com amor tinha certeza de que seria vitorioso.
b) Apesar de estar sozinho confiava nos resultados de seu trabalho.
c) Ele não tinha certeza de colher os frutos de suas sementes.
d) Como lavrador o que lhe interessava era cumprir o trabalho para seu patrão.
4-Assinale a afirmativa com a divisão silábica correta:
a) i-de-a-lis-mo; co-lhei-ta; se-me-a-dor.
b) i-dea-lis-mo; co-lhe-i-ta; se-me-a-dor.
c) i-de-a-lis-mo; co-lhe-i-ta; se-mea-dor.
d) ide-a-lis-mo; co-lhei-ta; se-mea-dor.

5-A palavra "mãos":
a) tem uma sílaba e é oxítona.
b) tem uma sílaba e é paroxítona.
c) tem duas sílabas e é proparoxítona.
d) tem duas sílabas e é oxítona.

Matemática
6-Daniel encontrava-se em um determinado andar de seu prédio. Sabendo que
primeiro ele desceu 5 andares, em seguida subiu 6 andares, depois desceu
mais 7 andares e por último ele subiu 3 andares e parou no 9º andar, em qual
andar Daniel se encontrava no início?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
7-Uma máquina de lavar completa 60 ciclos de lavagem pesada de 8 minutos
por dia. Se os ciclos fossem reduzidos para 3 minutos, qual número de
lavagens a máquina completará?
a) 160
b) 165
c) 170
d) 175
8-De uma estação rodoviária partem três ônibus. O primeiro ônibus faz a rota
em 4 dias; o segundo, em 5 dias e o terceiro, em 10 dias. Se os ônibus
partirem simultaneamente, depois de quantos dias partirão novamente juntos?
a) 7 dias.
b) 10 dias.
c) 18 dias.
d) 20 dias.
9-Diogo tinha R$ 1900,00 na sua conta bancária. Gastou R$ 400,00 no
supermercado, R$ 600,00 na prestação do carro e R$ 1300,00 para aluguel.
Quanto Diogo tem que depositar na conta, no mínimo, para não ficar com saldo
negativo?
a) R$ 400,00
b) R$ 500,00
c) R$ 600,00
d) R$ 700,00
10-Uma fábrica de tênis produziu 12 567 pares no mês de novembro. Em
dezembro, as vendas aumentaram e foram produzidos 2 342 pares a mais que
em novembro. Quantos pares foram produzidos ao final dos dois meses?
a) 14 909
b) 27 476
c) 28 542
d) 38 972

Conhecimentos gerais
11-Professor, escritor e historiador, José Luiz Pasin especialista em história,
geografia, literatura e turismo, dedicou sua vida na defesa e divulgação da
cultura regional e do meio ambiente do Vale do Paraíba. Idealizou o IEV
(Instituto de Estudos Valeparaibanos), sediado em Lorena, participou da
criação do Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá. Realizou inúmeros saraus e
lançamentos de livros
a) Na Fazenda Boa Vista, em Roseira.
b) Na Câmara Municipal de Roseira.
c) Na Prefeitura Municipal de Roseira.
d) Na Fazenda São José, em Roseira.
12-No vacinômetro sobre a covid, postado pela Prefeitura de Roseira, consta
que a cidade já aplicou as seguintes vacinas:
a) Butantan, Fiocruz.
b) Fiocruz, Pfizer.
c) Butantan, Fiocruz, Pfizer.
d) Butantan, Fiocruz, Pfizer, Janssen.
13-Atual ministro da Saúde:
a) Marcelo Queiroga.
b) Luiz Henrique Mandetta.
c) Nelson Teich.
d) Eduardo Pazuello.
14-Complete:
O povoado que deu origem ao município de Roseira surgiu por volta de
________________, na margem do caminho real que ligava São Paulo ao Rio
de Janeiro.
a) 1850
b) 1650
c) 1750
d) 1808
15-Pais que está sendo considerado o mais pobre da América do Sul:
a) Brasil
b) Venezuela
c) Paraguai
d) Equador

Conhecimentos específicos
16-O sistema de saúde deve ser preparado para atender a todas as demandas dos
usuários, ouvindo suas necessidades e trabalhando para atendê-los de forma
respeitosa e com qualidade.
Trata-se de qual princípio do SUS?
a) Integralidade.
b) Universalidade.
c) Equidade.
d) Descentralização.

17-Qual vacina deve ser aplicada o mais precocemente possível, de
preferência ainda na maternidade, em recém-nascidos com peso maior ou igual
a 2.000 g?
a) BCG.
b) hepatite B.
c) tríplice bacteriana.
d) febre amarela.
18-São orientações a serem dadas sobre os cuidados com o bebê:
a) Se o bebê apresentar coloração amarelada em qualquer intensidade,
orientar aos familiares realizarem banhos com ervas.
b) Alguns bebês podem nascer com as mamas aumentadas sendo adequado
espremê-las para saída do seu conteúdo.
c) As crianças amamentadas exclusivamente no seio não necessitam de água,
chás, sucos ou outros leites que não o do peito nos intervalos das mamadas.
d) Se o bebê está mamando só no peito e fica alguns dias sem evacuar, não se
deve dar frutas, laxantes ou chás.
19-O Agente Comunitário de Saúde deve identificar os adolescentes de sua
área e planejar suas atividades considerando que é necessário orientá-los
sobre:
I-Esquema vacinal; Sexualidade: doenças sexualmente transmissíveis (DST),
HIV/Aids, anticoncepção, gravidez;
II-Uso de álcool e outras drogas;
III-Importância da educação; Violência e acidentes;
IV-Riscos no trânsito; Atividade física e saúde; Hábitos saudáveis; Saúde
bucal.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
20-Sobre orientações para uma alimentação saudável, é INCORRETO afirmar
que:
a) Deve-se fazer pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e
dois lanches saudáveis por dia.
b) Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e
devem estar presentes diariamente em todas as refeições e lanches.
c) Bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos industrializados podem
substituir a água.
d) A polpa congelada perde alguns nutrientes, mas ainda é uma opção melhor
que os sucos artificiais, em pó ou em caixinha.
21-O diabetes:
a) O diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz muita
insulina.
b) O diabetes mal controlado facilita a inflamação das gengivas, podendo
prejudicar a saúde bucal.
c) A redução consumo de bebidas alcoólicas, assim como a

redução/eliminação do tabagismo não melhoram o controle do diabetes.
d) Tosse seca de longa data é o principal sintoma do diabetes.
22-Na primeira visita, é indispensável que o agente comunitário de saúde:
a) diga seu nome, fale do seu trabalho, o motivo da visita e pergunte se pode
ser recebido naquele momento.
b) preencha todas as fichas com os dados solicitados pela unidade de saúde e
solicite a carteira de vacinação das crianças.
c) oriente sobre crenças religiosas e valores adequados.
d) analise as orientações sexuais de todos os moradores da residência.
23-Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), é INCORRETO afirmar que:
a) É caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
b) Resolve os problemas de saúde mais comuns/frequentes da população,
reduz os danos ou sofrimentos e contribui para uma melhor qualidade de vida
das pessoas acompanhadas.
c) Orienta-se também pelos princípios da acessibilidade, vínculo, continuidade
do cuidado (longitudinalidade), responsabilização, humanização, participação
social e coordenação do cuidado.
d) Possibilita uma relação entre a equipe de saúde e os usuários somente na
presença de problemas de saúde, focando somente na doença.
24-As ações educativas:
a) Só podem ser realizadas em grupo organizados pela enfermagem
responsável do local.
b) É de responsabilidade exclusiva do médico.
c) Devem estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo, fortalecendo a
autoestima, a autonomia e os vínculos de solidariedade comunitária.
d) Não leva em consideração o conhecimento e experiência dos participantes.
25-São condições que aumentam o risco de as pessoas adoecerem:
I-Baixa renda; Desemprego.
II-Acesso precário a bens e serviços: água, luz elétrica, transporte etc.
III-Poluição do ar ou da água; Esgoto a céu aberto; Falta de alimentação ou
alimentação inadequada.
IV-Uso
inadequado
de
medicamentos
prescritos;
Automedicação;
Descontinuidade de tratamento.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.

