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-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem cometer
rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado somente o
gabarito provisório de respostas.
- Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2022

Função: Agente Comunitário de Saúde
Português
SÃO FRANCISCO
Lá vai São Francisco pelo caminho,
de pé descalço, tão pobrezinho.
Dormindo à noite junto ao moinho,
bebendo água do ribeirinho.
Lá vai São Francisco de pé no chão,
levando nada no seu surrão.
Dizendo ao vento: Bom dia amigo!
Dizendo ao fogo: Saúde irmão.
Lá vem São Francisco pelo caminho,
levando ao colo Jesus Cristinho,
fazendo festa no menininho,
contando histórias pros passarinhos.
Lá vai São Francisco pelo caminho...

Título original "São Francisco" de Vinícius de Morais e Paulo Soledade
Versão cantada por Ney Matogrosso

1-Os autores falam da vida de São Francisco de Assis, demonstram que ele é pobre pois:
I-Ele está descalço.
II-Nada leva ao seu surrão.
III-Leva no colo Jesus Cristinho
IV-Fala com o vento e o fogo.
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
2-A palavra Surrão, usada no poema, dá o sentido de:
a) Sujeira
b) Bolsa de couro usada pelos pastores
c) Coberta
d) Pé-no-chão
3-Pelo poema São Francisco está:
a) Triste porque é muito pobre.
b) Desanimado porque fala sozinho.
c) Animado levando no colo Jesus Cristinho.
d) Infeliz.

4-A separação da palavra ribeirinho é;
a) Ri-bei-ri-nho
b) Ri-be-i-ri-nho
c) Ribei-rinho
d) Ribei-ri-nho
5-Assinale a alternativa em que os dois substantivos estão no masculino plural.
a) Céu – dias
b) Passarinhos- ventos
c) Redes – pés
d) Luz – rostos
6-Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.
a) água -caza - cachorro
b) ideia - licheiro -higienizado
c) detergente -licho - desinfetante
d) casa - limpeza – lixo
7-Assinale a alternativa em que o plural do substantivo está correto.
a) O cão – os cãos
b) O troféu – os troféis
c) O pagão – os pagões
d) O cristão – os cristãos
8-Na frase “Dez entre seis brasileiros preferem carne”, o verbo contém quantas vogais?
a) 2
b) 3
c) 4
d) Não há verbo na frase dada
9-Dentre as frases abaixo, a única correta é:
a) Está chovendo, mas nós vai ficar aqui.
b) Está chovendo , mas nós vamos ficarmos aqui.
c) Está chovendo, mas nós vamos ficar aqui.
d) Está chovendo, mas vamos ficarmos aqui.
10-Qual o antônimo de chorona?
a) Risonha
b) Birrenta
c) Manhosa
d) Instável

Conhecimentos Gerais
11-Quais destes bairros são pertencentes ao Município de Queluz, assinale a alternativa
correta:
a) Figueira, São João e Mantiqueira.
b) Alto Santo Cruzeiro, Villa Nova e Morro do Rocio.
c) Vigor, Figueira e Porteira.
d) Nova Queluz, Alto do Cristo e São Sebastião.

12-Qual o nome correto da Ponte central sobre o Rio Paraíba do Sul?
a) Ponte Governador Bruno Covas;.
b) Ponte Governador Mário Covas.
c) Ponte Prefeito Mario Fabri.
d) Ponte Prefeito José Edson Torino.
13-Qual o nome do Centro Cultural do Município de Queluz, assinale a alternativa
correta:
a) Centro Cultural João Baptista de Mello e Souza.
b) Centro Cultural Lyrio Panicali.
c) Centro Cultural Natal da Portela.
d) Centro Cultural Malba Tahan.
14-Qual o nome da personalidade histórica retratada no busto instalado na Praça Portugal no
Município de Queluz/SP?
a) Dom Pedro II;.
b) Dom Pedro I.
c) Dom João VI.
d) Dom Pedro V.
15-De que ano é datada a construção da Igreja Matriz de São João Batista do Município de
Queluz/SP?
a) 1800
b) 1842
c) 1830
d) 1876
16-Morreu na madrugada de 5 de agosto de 2022 o ator, escritor, humorista, diretor e
apresentador de televisão, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo. Trata-se de:
a) Chico Anísio.
b) Gugu Liberato.
c) Jô Soares.
d) Paulo Gustavo.
17-Segundo o artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Queluz: “O Poder Executivo é
exercido pelo Prefeito, eleito para um mandato de
, na forma estabelecida
pela Constituição Federal.” Preenche corretamente a lacuna:
a) três anos.
b) quatro anos.
c) cinco anos.
d) seis anos.
18-A Copa do Mundo 2022 será realizada:
a) Síria
b) Inglaterra
c) França
d) Catar
19-A Guerra da Rússia com a Ucrânia completou recentemente ( agosto de 2022)
a) 6 meses
b) 1 ano
c) 2 anos
d) 3 meses

20-O valor mensal atual do Vale Gás, programa brasileiro, é de;
a) R$ 125,00
b) R$ 120,00
c) R$ 110,00
d) R$ 130,00

Conhecimentos Específicos

21-Sobre a saúde da criança, é INCORRETO afirmar que:
a) Os bebês nascem vermelhinhos, amassados, inchados, alguns com a cabeça pontuda, o nariz
achatado e os olhos “vesgos”. Essas características são normais neles e somem até o primeiro
ano de vida.
b) A troca de fraldas não precisa ser realizada se o bebê só estiver urinado. Pode-se passar muito
tempo sem trocá-las, pois a fralda é adequada para ser utilizada por até 24 horas contínuas.
c) A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes mesmo da erupção dos dentes. Deve-se
orientar a utilização de um tecido limpo (gaze ou fralda) umedecido em água filtrada ou fervida,
mas em temperatura ambiente, massageado suavemente a gengiva.
d) A Caderneta de Saúde da Criança existe para acompanhar e avaliar o crescimento e
desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 anos. Existe uma caderneta para meninas e
outra para meninos porque o seu crescimento é diferente.
22-A vacinação:
a) é uma importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas.
b) proporciona 100% de proteção.
c) não é necessária para indivíduos saudáveis.
d) não deve ser realizada em gestantes e pessoas imunossuprimidas.
23-São objetivos do pré-natal:
I. preparar a mulher e sua família para a chegada de um novo membro, orientando-as sobre os
cuidados com sua saúde e com o bebê.
II. Reduzir a mortalidade no parto e puerpério.
III. Reduzir o número de abortos espontâneos.
IV. Reduzir a mortalidade de recém-nascidos e mortes prematuras.
V. Reduzir o número de partos prematuros.
VI. Diminuir o número de recém-nascidos de baixo peso.
São corretas as afirmativas:
a) I, III, IV e VI.
b) II e V.
c) III, IV e V.
d) todas afirmativas estão corretas.
24-São exemplos de doenças sexualmente transmissíveis:
a) febre amarela, leishmaniose, tuberculose.
b) hanseníase, dengue, esquistossomose.
c) gonorreia, sífilis, hepatite B, Aids.
d) hipertensão arterial, diabetes melitus, acidente vascular cerebral.

25-São orientações que devem ser dadas aos familiares, idosos e/ou cuidadores dos idosos
quanto a cuidados com o uso adequado da medicação, EXCETO:
a) Caso o idoso não saiba ler, oriente que peça ajuda para dividir os medicamentos em envelopes
ou saquinhos, com o desenho do horário em que deve ser tomado.
b) Evitar sempre que possível medicação durante a madrugada.
c) Ao dar a medicação para o idoso, certificar-se de que ele engoliu.
d) Ter como referência cor e tamanho do comprimido, pois são características que nunca mudam
independente do laboratório e do fabricante.
26-O Agente Comunitário de Saúde ajuda as pessoas e os serviços de saúde:
I. identificando áreas e situações de risco individual e coletivo;
II. encaminhando as pessoas doentes às unidades de saúde;
III. orientando a promoção e a proteção da saúde;
IV. realizando consultas e prescrevendo medicamentos para doenças crônicas como diabetes e
hipertensão;
V. acompanhando o tratamento e reabilitação das pessoas doentes, orientadas pelas Unidades
de Saúde;
VI. mobilizando a comunidade para a conquista de ambientes e condições favoráveis à saúde;
VII. notificando aos serviços de saúde as doenças que necessitam de vigilância.
São corretas as afirmativas:
a) I, II, III, IV e V.
b) II, V e VI.
c) I, II, III, V, VI e VII.
d) III, IV, V e VII.
27-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A resolução de problemas de saúde requer exclusivamente o empenho por parte de
profissionais e gestores de saúde, não necessitando da contribuição de outros setores pois a
saúde já contempla todos os recursos necessários.
b) Trabalhar com mapas é uma forma de retratar e aumentar conhecimentos sobre a sua
comunidade.
c) Por meio da visita domiciliar, é possível identificar as famílias que necessitam de
acompanhamento mais frequente ou especial.
d) As ações educativas têm início nas visitas domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo,
sendo desenvolvidas nos serviços de saúde e nos diversos espaços sociais existentes na
comunidade.
28-A Atenção Básica:
a) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade, distante da vida das
pessoas.
b) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
c) Deve criar um vínculo de dependência mental e física do usuário exclusiva com os funcionários
da Unidade Básica de Saúde.
d) Considera o sujeito exclusivamente buscando o tratamento de suas doenças.
29-Ações que contribuem para a redução de incapacidades e deficiências com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida são chamadas:
a) promoção de saúde.
b) prevenção.
c) tratamento de doenças.
d) reabilitação.

30-Qual das alternativas abaixo NÃO representa um princípio ou diretriz do SUS (Sistema Único
de Saúde)?
a) regionalização.
b) hierarquização.
c) centralização.
d) participação social.

