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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a crônica O pavão , de Rubem Braga, 
para responder às questões de 01  a 04.  

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o 
esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 
andei lendo l ivros; e descobri que aquelas cores t o-
das não existem na pena do pavão. Não há pigmen-
tos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a 
luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 
__________ de plumas. Eu considerei que este é o 
luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes 
com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz 
seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.  

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! m i-
nha amada; de tudo que ele __________ e esplende 
e estremece e delira em mim existem apenas meus 
olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 
glórias e me faz magnífico.  

(Fonte: c ronicabrasi lei ra.org.br)  

01. Com base nas ideias contidas no texto, é correto 
inferir que 

(A) o pavão é um farsante que engana seus ad-
miradores.  

(B) o luxo do grande artista é conseguir misturar 
diversas cores e tons a f im de representar a 
grandiosidade do pavão.  

(C) é a simplicidade presente nas coisas que 
constitui  o verdadeiro esplendor.  

(D) o conhecimento trazido pelos l ivros desmist i-
f ica o mistério da vida e desfaz  a sua beleza.  

02. Em “... descobri que aquelas cores todas não 
existem  na pena do pavão...”, a forma verbal des-
tacada pode ser substituída, flexionada no pretéri-
to imperfeito do indicativo, respeitando-se as re-
gras oficiais de concordância, por:  

(A) haviam. 
(B) poderá existir.  
(C) deviam haver. 
(D) havia. 

03. Marque a alternativa que completa corretamente e 
na sequência as lacunas deixadas no texto.  

(A) arco-íris... suscita.  
(B) arcoíris... suscita.  
(C) arco-íris... sucita.  
(D) arcoíris... sucita.  

04. Em “... me faz magnífico” (15ª l inha), o termo 
destacado exerce a função sintática de  

(A) predicativo do sujeito.  
(B) adjunto adverbial.  
(C) predicativo do objeto.  
(D) adjunto adnominal.  

05. Constitui-se de uma oração subordinada adverbial  
conformativa o período apresentado em:  

(A) Segui por aquele caminho como meu grande 
amigo havia me aconselhado.  

(B) João é tão egoísta como seu irmão é teimo-
so. 

(C) Como o preço dos combustíveis não para de 
subir, comecei a andar de ônibus. 

(D) Já que Emanuel não se sentia bem naquela 
festa, retirou-se cedo.  

MATEMÁTICA 

06. Para ser aplicado em superfícies revestidas com 
porcelanato, certo produto de l impeza deve ser d i-
luído em 20% de água l impa. Júlio pretende pre-
parar este produto e obter a quantidade pronta de 
1,5 l. Logo, as proporções de produto e água que 
deverão ser misturadas são respectivamente  

(A) 1.500 ml e 300 ml.  
(B) 1.300 ml e 200 ml.  
(C) 1.250 ml e 250 ml.  
(D) 1.200 ml e 300 ml.  

07. Analise os sólidos a seguir e assinale a alternat i-
va correta. (Obs.: Considere π = 3,14).  

 

(A) Os volumes de A e B são iguais.  
(B) O volume de B é maior que o volume de A.  
(C) A diferença dentre os volumes A e B é igual a 

174,6 cm3.  
(D) A soma dos volumes de A e B é superior a 

400 cm3.  

08. Se a = 8 e b = 6, então a² + 3b – a é igual a 

(A) 74. 
(B) 82. 
(C) 60. 
(D) 54. 

09. Determine a quantidade de meses necessária 
para que um capital de R$ 750,00 produza apenas 
em juros a metade do valor inicial aplicado. Co n-
sidere um regime de juros simples de 0,4% a.m.  

(A) 120. 
(B) 125. 
(C) 130. 
(D) 110. 
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10. O médico receitou para Emanuel uma medicação 
em gotas que deve ser tomada na proporção de 2 
mg por quilo de pessoa. Determine a quantidade 
de gotas que Emanuel deverá ingerir, sabendo-se 
que ele pesa 90 Kg e que cada gota desta med i-
cação é igual a 3 mg.  

(A) 50. 
(B) 45. 
(C) 180. 
(D) 60. 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. Em 1924, foi instalado, na então Vila Lex, o pr i-
meiro estabelecimento comercial. Marque a al te r-
nativa que apresenta qual era este comércio, bem 
como seu proprietário.  

(A) Uma mercearia; Mathiae Lex.  
(B) Uma farmácia; Gilberto Lex. 
(C) Um bar; Silas Orvellas.  
(D) Um consultório dentário; Antônio Lex.  

12. Quando a Vila Lex começou a se desenvolver, 
passou não só a receber novos moradores, como 
também a primeira Igreja e a primeira escola. 
Nesta época, um dos meios de diversão e aglut i-
nação de pessoas era, segundo informações ofi-
ciais, 

(A) a pesca esportiva.  
(B) a festa do padroeiro de Assis.  
(C) a missa realizada aos domingos.  
(D) o campo de futebol.  

13. Através do Decreto Lei Estadual nº 2203, o povo-
ado é elevado à categoria de Distrito de Paz, com 
a denominação de Tarumã, pertencente ao muni-
cípio de Assis.  Assinale a alternativa que apre-
senta a data em que este fato ocorreu.  

(A) Outubro de 1927.  
(B) Dezembro de 1926.  
(C) Janeiro de 1993.  
(D) Novembro de 1925.  

14. Analise os itens que se seguem:  

I. Agricultura, meio ambiente, obras e serviços u r-
banos. 

II. Trânsito, Transportes e Segurança.  

III. Educação, Cultura e Esportes.  

De acordo com a organização administrativa atual 
de Tarumã, são secretarias do município assim 
denominadas o que se afi rma apenas  em 

(A) I, II e II I.  
(B) I e III.  
(C) I e II.  
(D) II e III.  

15. Das alternativas que se seguem, marque aquela 
que não apresenta um ponto de turismo rural, do 
município de Tarumã.  

(A) Fazenda Voltinha.  
(B) Sítio Palmeiras.  
(C) Chácara Vista Bela.  
(D) Sítio Água das Palmeiras.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. As ações educativas contribuem para a melhoria 
da qualidade de vida de uma população e pode 
ser realizada por qualquer membro da equipe de 
saúde. Sendo assim, são necessários alguns pon-
tos para a realização da atividade.  

I. Conhecimentos Técnicos.  

II. Linguagem acessível apenas para um determina-
do grupo, não a todos.  

III. Pouco conhecimento sobre a população e suas 
características.  

IV. Boa habil idade de comunicação.  

Estão corretas as alternativas:  

(A) l l l  e lV.  
(B) l l  e l l l .  
(C) l  e l l .  
(D) l  e lV.  

17. A respeito da participação da comunidade no tra-
balho, assinale a alternativa correta.  

(A) A comunidade possui um melhor funciona-
mento quando há troca de conhecimentos en-
tre o povo.  

(B) Quanto menor a identidade entre o grupo e o 
educador, maior a eficácia do trabalho e do 
desenvolvimento. 

(C) A troca de conhecimentos da comunidade 
não faz parte de um processo de educação.  

(D) A equipe de saúde é a única responsável pe-
las ações da saúde.  

18. O território é a base do trabalho do ACS. Não 
apenas o espaço geográfico delimitado, mas sim 
onde uma população vive, onde há relações soci-
ais, crenças e cultura. Diante o contexto aprese n-
tado trabalhar com território abrange a coleta e 
sistematização de diversos dados.  

I. Demográficos e socioeconômicos.  

II. Culturais e sociais.  

III. Epidemiológicos e sanitários  

IV. Sanitários e culturais.   

Estão corretas as alternativas:  

(A) l l  e l l l .  
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(B) l  e l l l .  
(C) l  e lV.  
(D) l  e l l .  

19. Para ocorrer uma melhor identif icação de riscos 
em sua microárea e aumentar os conhecimentos 
diante da comunidade a melhor forma de retratar 
esta situação é a parti r de:  

(A) Textos atualizados sobre cada região.  
(B) Fotos atualizadas da comunidade.  
(C) Mapeamento atualizado do local.  
(D) Pesquisas e questionários com a comunida-

de. 

20. O agente comunitário da saúde (ACS) é um per-
sonagem fundamental para a realização da inte-
gração dos serviços de saúde da Atenção Primá-
ria à Saúde com a comunidade. Seu trabalho 
começa a partir do Cadastro Familiar. Neste co n-
texto, as informações que não podem faltar por 
serem diretamente l igadas ao estado de saúde do 
indivíduo, são:  

I. Faixa etária.  

II. Faixa salarial.  

III. Meio de transporte uti l izado.  

IV. Sexo. 

Estão corretas as alternativas:  

(A) l  e lV.  
(B) l l  e lV.  
(C) l l  e l l l .  
(D) l  e l l .  

21. Dentre as ações realizadas no trabalho da saúde 
muitas atividades podem ser desenvolvidas por 
mais de um membro da equipe, que são eles: 
ACS, Auxil iar de enfermagem, Enfermeiro, Médi-
co, Agente de controle de endemias, Cirurgião-
dentista, Técnico em Saúde Bucal e Auxil iar em 
Saúde Bucal. Assinale a alternativa correta.  

(A) Apenas o médico presente pode prescrever 
medicamentos ao paciente.  

(B) Realizar o cadastramento das famílias é uma 
tarefa do ACS, mas os demais membros da 
equipe podem desenvolvê-la também.  

(C) O ACS não possui permissão para realizar 
uma orientação sobre higiene bucal com o 
paciente, apenas os demais membros da 
equipe.  

(D) O cadastramento da família é uma atribuição 
apenas e exclusivamente para o ACS.  

22. Observe os itens de I a II I e analise as definições 
propostas.  

I. Área. 

II. Área, na Estratégia de Saúde da Família.  

III. Área, na Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde. 

a - Consiste no conjunto de microáreas contíguas 
ao cuidado de uma equipe de saúde da família 
onde residem até 4000 pessoas.  

b - Consiste no conjunto de microáreas sob a res-
ponsabil idade de uma equipe de ACS dentro de 
um segmento territorial.  Neste caso, as microá-
reas nem sempre são contíguas.  

c - Consiste no conjunto de microáreas cobertas 
por uma equipe de saúde. A composição da equ i-
pe e das coberturas assistenciais variam de aco r-
do com o modelo de atenção adquirido para a re-
gião. O código de área é único no município.  

Assinale a alternativa que apresenta a definição 
correta dos itens I, II e III .  

(A) l  – c. l l  - b. l l l  - a. 
(B) l  - b. l l  - c.  l l l  - a. 
(C) l  - c. l l  - a. l l l  - b. 
(D) l  - a. l l  - b. l l l  - c.  

23. Uma microárea corresponde à área de atuação de 
um Agente Comunitário de Saúde (ACS) e consi s-
te em um espaço geográfico delimitado onde res i-
dem até:  

(A) 500 pessoas. 
(B) 650 pessoas. 
(C) 700 pessoas. 
(D) 750 pessoas. 

24. No contexto pandêmico, qual é o papel do ACS?  

(A) O agente continua realizando as mesmas ta-
refas trabalhando com informações em sua 
área de trabalho e apenas estas, sem adição 
ou retirada de alguma atividade.  

(B) Se afastar em quarentena para o bem de sua 
família e realizar suas atividades de outra 
maneira, sem as v isitas domicil iares.  

(C) Realizar a busca ativa das pessoas para a 
vacinação contra o vírus, transmitir informa-
ções corretas a partir disto e cuidar do fluxo 
de chamadas da população e bem estar deles 
pós a doença.  

(D) Diante a esta situação foi adicionada à soc i-
edade um Agente Comunitário específico pa-
ra o tratamento da população contra o Coro-
na vírus, o ACS não deixou de realizar 
nenhuma de suas atividades e não se envo l-
veu com ações relacionadas à pandemia.  

25. Em 2020, o Governo Federal investiu mais de R$ 
280 milhões para cerca de 380 mil Agentes Co-
munitários de Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias. O anúncio foi realizado pelo presidente 
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da República, Jair Bolsonaro e ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, em 08 de dezembro de 2020, 
no Palácio do Planalto.  Este investimento foi feito 
com o objetivo de qualif icar, reconhecer e ampliar 
a atuação dos ACS e ACE em todo o território na-
cional. Assim foi criado:  

(A) O programa “Saúde com Agente”.  
(B) O programa “Agentes em Frente”.  
(C) A política “Saúde d’Agente”.  
(D) A política “Agentes em Frente”.  

26. No cenário da pandemia, o Agente Comunitário de 
Saúde, foi destaque no enfrentamento ao COVID -
19 em âmbito nacional, devido ao importante pa-
pel que exerce junto à população. Considerando 
este contexto, assinale a alternativa correta quan-
to às ações essenciais do ACS:  

(A) Busca ativa por pacientes assintomáticos.  
(B) Informar sobre o número de contaminados 

diariamente.  
(C) Auxil iar na organização do fluxo de atend i-

mento dos pacientes com sintomas de sín-
drome gripal e Covid-19 nas unidades de sa-
úde. 

(D) Ensinar os procedimentos a serem adotados 
em casos de acometimento pulmonar médio.  

27. O Sistema de Informação da Atenção Básica  é um 
sistema (software), desenvolvido pe-
lo DATASUS em 1998, cujo objetivo centra -se em 
agregar, armazenar e processar as informações 
relacionadas à Atenção Básica usando como es-
tratégia central  a Estratégia de Saúde da Família. 
Neste contexto, as equipes de saúde devem pre-
encher dados importantes sobre os indivíduos e 
famílias de suas áreas de atuação, mantendo o 
Sistema sempre atualizado. Algumas fichas são 
uti l izadas para facil i tar este trabalho de coleta de 
dados. Quanto aos registros de dados, todas as 
alternativas estão corretas, exceto :  

(A) As fichas facil i tam o Cadastramento.  
(B) As fichas auxil iam no Acompanhamento Do-

micil iar. 
(C) As fichas servem para regist rar as ativida-

des, procedimentos e noti f icações.  
(D) As fichas favorecem o cadastramento dos 

acidentes domésticos ou outros riscos sociais 
em áreas mais carentes.  

28. De acordo com (PNAB, 2012) “Desenvolver ações 
que priorizem os grupos de risco e os fatores de 
risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou 
ambientais, com a finalidade de prevenir o apare-
cimento ou a persistênc ia de doenças e danos 
evitáveis” é uma das CARACTERÍSTICAS:  

(A) Do processo de trabalho das equipes de 
Atenção Básica. 

(B) Das atribuições do ACS.  
(C) Das atribuições do ACE.  
(D) Do processo de trabalho específico do ACS.  

29. De acordo com (PNAB, 2012), o Agente Comunitá-
rio de Saúde deve desenvolver atividades que lhe 
são atribuídas. Dentre as alternativas abaixo, t o-
das estão corretas, exceto : 

(A) Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea.  

(B)  Realizar atividades programadas e de aten-
ção à demanda espontânea. 

(C) Desenvolver atividades de promoção da saú-
de, de prevenção das doenças e agravos e 
de vigilância à saúde, por exemplo, como 
combater a dengue.  

(D) Realizar planejamento familiar e indicar os 
métodos contraceptivos disponíveis no SUS.  

30. O que é o sistema operacional Linux?  

(A) É um sistema desenvolvido para fins comer-
ciais. 

(B) É um sistema de software desenvolvido em 
código fechado.  

(C) É um sistema de software desenvolvido em 
código aberto.  

(D) É um sistema desenvolvido apenas para uso 
em desktops. 

31. A parte básica do Linux deve ser composta por:  

I. kernel. 

II. muito conhecimento em informática.  

III. Aplicativos e bibliotecas específicas.  

IV. desktop e servidores.  

Assinale a alternativa correta.  

(A) l  e l l .  
(B) l l  e lV.  
(C) l l l  e lV.  
(D) l  e l l l .  

32. O que é o pacote LibreOff ice?  

(A) É a junção de ferramentas que deixa um 
pouco a desejar em questão de organização 
e funcionalidade, principalmente por ser um 
serviço pago.  

(B) É a junção de softwares que ajuda na criat i-
vidade e produtividade em trabalhos de escr i-
tório.  

(C) É um pacote pago que oferece diversos ser-
viços de escritório.  

(D) É um pacote de software de código fechado 
de serviços de escritório.  

33. O pacote LibreOffice apresenta quantos pacotes 
no total? Assinale a al ternativa correta. 

http://www2.datasus.gov.br/SIAB/
https://datasus.saude.gov.br/
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(A) 5 programas.  
(B) 6 programas.  
(C) 7 programas.  
(D) 8 programas.  

34. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2021), a cidade de Taru-
mã/SP possui uma população estimada de 15.361 
pessoas. Com este panorama, a Política Nacional 
de atenção Básica preconiza que: 

(A) Município com até 18 mil habitantes e com 
mais de três equipes poderá ter até 50% das 
equipes de Saúde da Família na modalidade 
transitória.  

(B) Município com até 20 mil habitantes e com 
mais de três equipes poderá ter até 30% das 
equipes de Saúde da Família na modalidade 
transitória.  

(C) Município com até 20 mil habitantes e com 
mais de três equipes poderá ter até 50% das 
equipes de Saúde da Família na modalidade 
transitória.  

(D) Município com até 18 mil habitantes e com 
mais de três equipes poderá ter até 30% das 
equipes de Saúde da Família na modalidade  
transitória.  

35.  Nas primeiras visitas domicil iária à família, o 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve preen-
cher uma ficha, sendo possível, coletar inform a-
ções como: identif icação da família, cadastro de 
todos os seus membros, situação de moradia e 
outras informações adicionais, permitindo assim, 
que a equipe de saúde conheça as condições de 
vida das pessoas da sua área de abrangência e 
planeje melhor suas intervenções. Estas inform a-
ções podem ser transcritas em ficha impressa ou 
lançadas diretamente no sistema, caso o municí-
pio seja completamente informatizado e tenha 
dispositivos para isto. Este trecho fala da FICHA:  

(A) Ficha A. 
(B) Ficha B-HA. 
(C) Ficha B-DIA. 
(D) Ficha C. 

36. A coleta de dados da família realizada pelo ACS 
aborda inúmeras áreas, dentre as quais se cole-
tam informações sobre diversidade, elencado no 
campo “Outras Informações”. Neste campo, todas 
as alternativas abaixo apresentam as informações 
corretas, exceto:  

(A) Participa de grupos comunitários.  
(B) Em caso de doença procura a benzedeira.  
(C) Trabalha 8 horas por dia.  
(D) Util iza a carroça como meio de transporte.  

37. Durante as visitas domicil iárias, o ACS deve l e-
vantar informações sobre doença ou condição re-

ferida, sendo este, um dos itens constantes na F i-
cha de dados, contudo, não deve solicitar com-
provação do diagnóstico caso haja a referência de 
alguma doença. Os casos de gestação e deficiên-
cia podem ser identif icados pelo ACS, durante a 
visita domicil iar, mesmo que não sejam referidas 
pela família.  Neste contexto, a ficha apresenta al-
gumas doenças que devem ser consideradas pelo 
ACS no momento da coleta de informações. Ass i-
nale a alternativa que apresenta a doença e sua 
sigla corretas, de acordo com o preconizado no 
manual do SIAB:  

(A) Covid (CVD). 
(B) Diabetes (DIA) . 
(C) Malária (MAL). 
(D) Epilepsia (EPI).  

38. O ACS é um profissional que aborda muitos temas 
em seu trabalho de orientação, auxil iando o ind i-
víduo e família de sua área a adotarem práticas 
mais saudáveis. Quanto ao tema amamentação, 
está correto: 

(A) Aleitamento materno exclusivo, com adição 
apenas de chá e água, deve ser mantido até 
o 6 mês de vida.  

(B) Aleitamento materno exclusivo, pode ser feito 
direto na mama ou no copinho.  

(C) Aleitamento deve ser complementado a partir  
do 4 mês, com frutas e a partir do 6 mês com 
papinha salgada para garantir aporte calórico 
e proteico a criança.  

(D) Aleitamento materno, segundo a OMS deve 
ser até 1 ano de idade, sendo exclusivo no 
primeiro trimestre e podendo se estender 
conforme a condição da mãe.  

39. Os ACS são fundamentais para trabalhar a pre-
venção junto à comunidade, pois possuem maior 
vínculo com a população de sua área. Neste ce-
nário, o ACS consegue realizar busca ativa das 
mulheres para a coleta de Papanicolau. Quanto a 
este exame, assinale a correta.  

(A) O exame de Papanicolau deve ser realizado 
uma vez por ano, do início da vida sexual até 
os 59 anos.  

(B) O exame de Papanicolau previne o aparec i-
mento e desenvolvimento de câncer de colo 
de útero.  

(C) O exame de Papanicolau pode ser realizado 
a cada três anos desde que os dois últimos 
exames consecutivos tenham sido normais.  

(D) O exame de Papanicolau não necessita de 
preparo, assim, independente da condição da 
mulher, é essencial realizar o exame e evitar 
o câncer.  
 



Cargo: Agente Comunitário de Saúde Fema – Edital Nº 052/2022 – Tarumã/SP  

 

- 7 - 

40. Cada equipe de Saúde da Família deve se organ i-
zar para atender a uma determinada população, 
assumindo a responsabil idade sanitária sobre ela 
e considerando a dinâmica existente no território 
em que vive essa população. Quanto a isto é i m-
portante delimitar e entender o território. Analise 
as definições e assinale a correta: 

I. Área: Representa o espaço ocupado pela popula-
ção, vinculada com uma área menor no município, 
permitindo a melhor relação e fluxo população -
serviços sociais, saúde e educação.  

II. Microárea: Subdivisão do território-área. Corres-
ponde à área de atuação do ACS.  

III. Moradia: Espaço de menor agregação social, 
permitindo aprofundar o conhecimento para o de-
senvolvimento de ações de saúde.  

IV. Área populacional:  Espaços onde se concentram 
grupos populacionais homogêneos, de risco ou 
não, com vistas à programação e acompanhamen-
tos das ações destinadas à melhoria das cond i-
ções de saúde. 

Estão corretas: 

(A) I e IV. 
(B) II e III.  
(C) II e IV. 
(D) I e II.  

 



 

 

 


