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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, preferencialmente 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.
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Agente Comunitário de Saúde - ESF
PORTUGUÊS

Erro de Português
Oswald de Andrade

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
Sobre o poema acima responda às próximas duas questões:
1-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) “Chuva” e “sol” são elementos metafóricos, ou seja, as palavras estão sendo
usadas em sentido denotativo.
b) O poema de Oswald de Andrade retrata uma visão positiva dos indígenas.
c) Os tempos difíceis iniciados a partir do contato entre índios e europeus são
comparados ao ambiente cinzento de um dia de chuva.
d) Se os indígenas estivessem em vantagem em relação ao poderio português,
a situação poderia ser diferente e, tal como uma manhã de sol, eles teriam
subjugado os invasores.
2-Assinale a afirmativa correta:
a) O título “Erro de Português” refere-se ao fato que ao chegar aqui, os
portugueses erraram na data escolhida e se depararam com o mau tempo.
b) O poema mostra a preocupação dos portugueses com os índios ao relatar
que forneceram roupas para os índios.
c) A expressão “Que pena!” remete à situação de muita chuva enfrentada pelos
portugueses.
d) O poema se refere à colonização do Brasil pelos portugueses com uma
linguagem coloquial e cômica.
3-Assinale a afirmativa em que a divisão silábica está correta:
a) sa-í-da; cá-rie, á-gua; cha-lei-ra.
b) i-gua-is; des-ço, ex-ce-ção; p-si-co-lo-gi-a.
c) e-cli-pse; sub-en-ten-der; in-ter-vei-o; bi-sa-vó.
d) su-bli-nhar; abru-pto; trans-por-te; in-tui-to.

4-Assinale a afirmativa em que todas as palavras são grafadas corretamente
com “J”:
a) ultraje, pedájio, refújio, vajem.
b) traje, arranjar, jiboia, despejar.
c) laje, litíjio, escalajem, filmajem.
d) coléjio, relójio, laranjeira, pajem.
5-Na primeira __________ do teatro, havia somente __________. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) cessão, cinquenta expectadores privelegiados.
b) ceção, cincoenta expectadores privilegiados.
c) sessão, cinquenta espectadores privilegiados.
d) cessão, cinqüenta espectadores previlegiados.
6-Assinale a afirmativa em que o termo em destaque é um adjetivo
desempenhando função de um nome:
a) É uma casa assustadora.
b) O coitado está caído no chão.
c) André é meu braço direito.
d) O quarto estava escuro como a noite.
7-Assinale a afirmativa em que a pontuação está corretamente aplicada:
a) A dupla penalidade, abaixo referida é justificada, por pelo menos, três
motivos que passaremos a expor de forma, concisa.
b) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por, pelo menos, três
motivos que passaremos a expor, de forma concisa.
c) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por pelo menos, três
motivos que passaremos, a expor de forma, concisa.
d) A dupla penalidade abaixo referida, é justificada por pelo menos, três
motivos, que passaremos a expor de forma concisa.
8-Assinale a alternativa incorreta sobre uso do hífen
a) Sem-fim, sem-terra
b) Ex-aluno, ex-voto
c) Sub-base, inter-relacionado
d) Ponta-pé, manda-chuva
9-Quanto à ocorrência da crase e à concordância verbal, assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.
A secretária de educação parabeniza_______ todos os professores pelo seu
dia e pelo trabalho que________ prestando_______ todas as crianças de
nosso município.
a) a... vem ... a
b) a... vêm ... a
c) a... vem ... à
d) à... vêm ... a
10-Qual o sinônimo das palavras sublinhadas na frase:
Essa é uma situação inédita na eleição e período de maior vulnerabilidade
para os candidatos

a) original – fragilidade
b) incomum – transitoriedade
c) nunca vista –benefício
d) ignorada – insegurança

CONHECIMENTOS GERAIS

11-Bangladesh, com uma população de 170 milhões de habitantes, é um dos
países mais afetados pelos fenômenos meteorológicos extremos desde o início
do século XXI, segundo a ONU. Ao menos 16 pessoas morreram dia 25/10/22
no sul de Bangladesh e um milhão de pessoas abandonaram suas casas nas
regiões mais expostas, informaram as autoridades. Qual foi o fenômeno que
atingiu o local?
a) um ciclone.
b) uma queimada florestal.
c) um tsunami.
d) uma geada.
12-A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) começou a
analisar na quarta-feira 02/11/22 uma nova proposta de resolução apresentada
por Cuba, que exige:
a) o reconhecimento de Cuba como patrimônio cultural mundial.
b) a inclusão de Cuba no desenvolvimento sustentável.
c) o reconhecimento de Cuba como defensora da igualdade de gênero.
d) o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro.
13-As autoridades chinesas impuseram quarta-feira 02/11/22, um confinamento
a cerca de 600 mil pessoas na área em torno da maior fábrica de iPhones do
mundo. Dezenas de trabalhadores fugiram por medo das restrições, em razão
de:
a) um surto de covid no local.
b) o risco de um ataque nuclear.
c) o risco de ocorrência de um fenômeno meteorológico.
d) um surto de meningite no local.
14-Complete segundo o ARTIGO 79, da Lei Orgânica do Município de
Silveiras, a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a
defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse
pessoal, no prazo máximo de _____________ úteis, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade
ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
a) Dez dias
b) Vinte dias
c) Quinze dias
d) Sete dias

15-Sobre informática básica, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Os atalhos de acessibilidade podem ajudar a usar o computador com um
teclado ou dispositivo assistencial.
b) Para criar uma nova pasta no sistema operacional Windows 10, versão
português, é utilizado o comando Ctrl + Shift + N.
c) Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word
para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará
momentaneamente na Área de Trabalho.
d) Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de
Ferramentas que se utiliza é “Inserir”.
16-“Silveiras surgiu ao final do século ________ em torno de um rancho de
________, o da família Silveira, daí o seu nome.” Preenche corretamente as
lacunas, respectivamente:
a) XVII; café.
b) XVII; cana de açúcar.
c) XVIII; tropas.
d) XVIII; gado.
17-De acordo com a história de Silveiras: “O desenvolvimento foi acelerado já
nos primeiros anos do século XIX com a chegada do café, e em 1830 surgia:
a) a Freguesia dos Silveiras, no enorme município de Lorena.
b) a Freguesia dos Macacos, no enorme município de Cunha.
c) a Freguesia do Bom Jesus, no enorme município de Areias.
d) a Freguesia da Bocaina, no enorme município de Cruzeiro.
18-As “trincheiras” de Silveiras são testemunhas de dois períodos dramáticos
que marcaram o civismo nesta terra. São eles:
a) o Movimento Tenentista e a Revolução Constitucionalista.
b) a Revolução Industrial e a Revolução Política.
c) a Revolução Federalista e a Revolução Tenentista.
d) a Revolução Liberal e a Revolução Constituinte.
19-Qual a região brasileira que apresenta menor número de povos indígenas?
a) Norte
b) Sul
c) Nordeste
d) Sudeste
20-O Município de Silveiras tem como competência privativa legislar sobre
assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes
atribuições”:
I - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas
rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei;
III - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
IV- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo urbano
e rural, que tem caráter essencial;

São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II,III e IV
d) I, II, III e IV

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-Entre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde da criança
estão:
I. O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal;
II. A busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas;
III. A prevenção de acidentes na infância;
IV. O incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais
eficazes para redução da morbimortalidade (adoecimento e morte) infantil,
possibilitando um grande impacto na saúde integral da criança.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
22-Sobre a saúde do adolescente, é INCORRETO afirmar que:
a) Para trabalhar com adolescentes, uma relação de vínculo e confiança é
fundamental. Deve-se entender a fase pela qual estão passando, estar
disponível para ouvi-los, dentro da sua realidade, respeitar a diversidade de
ideias, sem julgar.
b) A promoção à saúde e prevenção de agravos para o adolescente deve ser
desenvolvida pela equipe em integração com diferentes instituições na
comunidade, como a escola, ação social, cultura, grupos de jovens, de arte,
capoeira, hip hop, entre outros. Deve-se aproveitar para divulgar informações,
ajudando no esclarecimento de dúvidas e na sensibilização da comunidade.
c) São direitos fundamentais do adolescente: a privacidade, a preservação do
sigilo e o consentimento informado. Na atenção à saúde, traduz-se no direito
de ter privacidade na consulta, atendimento em espaço apropriado e de ter
assegurada a garantia de que as questões discutidas durante uma consulta ou
uma entrevista não serão informadas aos seus pais ou responsáveis, sem o
consentimento dele, o que chamamos de consentimento informado.
d) Para serem dadas informações completas e precisas sobre sexualidade,
contracepção, gravidez, proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e
realização do preventivo de câncer do colo uterino, deve-se utilizar linguagem
complexa e rebuscada, com termos médicos específicos para que o
adolescente entenda que você realmente tem conhecimento sobre o assunto.
23-Entre os benefícios biológicos, psicológicos e sociais proporcionados pelo
desempenho de atividades físicas e prática corporal, estão:
a) Melhor funcionamento corporal, com diminuição das perdas funcionais e
favorecendo a preservação da independência.

b) Aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares.
c) Redução na flexibilidade das juntas/articulações.
d) Redução da resistência dos músculos.
24-O diabetes:
a) É uma doença que acontece quando o organismo produz em excesso
insulina, hormônio responsável pelo aumento da taxa de glicose no sangue, e
com isso o corpo inteiro adoece.
b) Pode ser classificado em dois tipos mais frequentes: Tipo I – normalmente
ocorre após os 40 anos e, usualmente, se controla apenas com dieta, atividade
física e/ou medicamento oral. Tipo II – pode ocorrer de forma rapidamente
progressiva, principalmente, em crianças e adolescentes, ou de forma
lentamente progressiva, geralmente em adultos. Necessita de uso diário de
insulina para se manter controlado.
c) Tem como fatores de risco: obesidade; história familiar; sedentarismo;
hipertensão arterial; colesterol e triglicerídeos elevados.
d) Tem como sinais e sintomas, tanto do tipo I como do tipo II: redução do
volume de urina; sede intensa; ganho de peso e fraqueza.
25-“A tuberculose é uma doença grave, mas tem cura. O uso correto dos
medicamentos, todos os dias, durante ________ meses, garante o sucesso do
tratamento. As drogas deverão ser administradas preferencialmente _______,
em uma única tomada.” Preenche as colunas corretamente, respectivamente:
a) três; durante o almoço.
b) seis; em jejum.
c) nove; durante o jantar.
d) doze; em jejum.
26-Dentre as atribuições do Agente Comunitário está acompanhar, por meio de
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As
visitas deverão ser programadas:
a) em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas
mais vezes.
b) exclusivamente pelo agente comunitário, considerando os critérios de risco e
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas
menos vezes.
c) exclusivamente pelo enfermeiro responsável, considerando os critérios de
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam
visitadas mais vezes.
d) exclusivamente pela secretaria de saúde, considerando os critérios de risco
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas
mais vezes.
27-Julgue as seguintes afirmativas sobre problemas de saúde específicos da
saúde do homem:
I. Também popularmente conhecida como impotência sexual, a disfunção erétil
pode ser de grande importância, pois pode repercutir na vida familiar e no
convívio social do indivíduo, muitas vezes sendo causa de sofrimento psíquico
para o homem.

II. O câncer da próstata surge quando as células da próstata passam a se
dividir e se multiplicar de forma desordenada, levando à formação de um tumor.
A grande maioria desses tumores crescem de forma rápida espalhando-se para
outros órgãos do corpo e levando à morte.
III. O pênis é o órgão sexual masculino. Em sua extremidade existe uma região
mais volumosa chamada glande (“cabeça” do pênis), que é coberta por uma
pele fina e elástica, denominada prepúcio. O câncer que atinge o pênis está
muito ligado às condições de higiene íntima do indivíduo, sendo o
estreitamento do prepúcio (fimose) um fator predisponente.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
28-Em seu trabalho, o Agente Comunitário leva informações sobre como
prevenir doenças, e acompanha a saúde das pessoas e famílias, pesando
crianças, verificando se estão com as vacinas em dia, se as gestantes estão
comparecendo ao pré-natal, se apresentam algum sintoma fora do habitual.
Por outro lado, na unidade de saúde, as pessoas que você encaminha são
examinadas, e dependendo do caso, recebem medicamentos, fazem exames
como o preventivo de câncer de colo do útero. Estas ações são exemplos do
que chamamos de:
a) primeiro nível de assistência ou atenção primária.
b) segundo nível de assistência ou atenção secundária.
c) terceiro nível de assistência ou atenção terciária.
d) quarto nível de assistencial ou atenção quartenária.
29-As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
a) centralização, atendimento parcial e participação política.
b) concentração, atendimento público e participação social.
c) confluência, atendimento conjunto e participação popular.
d) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
30-A Carta de Ottawa afirma que as ações de promoção da saúde procuram
reduzir as diferenças nas condições de saúde da população e dar
oportunidades e recursos iguais para que todas as pessoas possam cuidar de
sua própria saúde. A Carta defende, assim, qual o princípio do SUS?
a) da integralidade.
b) da universalização.
c) da equidade.
d) da integralidade.

