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PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA OBJETIVA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA destinado à 
marcação das respostas das questões objetiva. 
 

2. Confira se o seu número de inscrição, nome e data de nascimento constam no seu CARTÃO 
RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a 
fim de que este proceda o registro na ata de sala. 
 

3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do 
fiscal itinerante, devendo, no percurso, permanecer de máscara e absolutamente calado, 
podendo, nesse momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao sair da sala, no término da 
sua prova, você deverá continuar de máscara e não poderá utilizar o banheiro.  
 

4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 
da prova. Cabe, única e exclusivamente, a você interpretar e decidir sobre as questões de sua 
prova. 
 

5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, de máscara, aguardando até que 
todos concluam a prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente. 
 

6. É obrigatória que você: preencha o cabeçalho desta prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA e 
o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. Você deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da sua prova, por, no mínimo, 
01 (uma) hora após o início da prova. Você somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, 
nos últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A 
inobservância desses horários acarretará a eliminação do concurso. 
 

8. A marcação correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o 
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão, que 
deverá ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois marcação de lápis 
não será considerada. 
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas 
respostas. 
 

11. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocado 
embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na sua eliminação, 
constituindo tentativa de fraude. 

Boa Prova! 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

________________________________ 
             Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05. 
 

A revolução do bicitáxi 
Por Gabi di Bella 

 

01 Claramente, não obedecer  ao  calor  da  latitude 00’09” – cerca de 15 km 
ao sul da Linha do Equador – é péssima ideia. O sol se torna extremamente forte 
logo no meio da manhã, e o jeito é se esconder à sombra ou pedalar com uma 
mão no guidão e outra segurando um guarda-chuva. Por isso, o dia começa cedo, 
ao som da rádio Afuá ecoando pelos postes da cidade. A partir das 5h da manhã, 
Raimundo do Socorro Souza, 53 anos, mais  conhecido  como  Sarito,  apresenta 
o programa Acorda Afuá. “Para você que está fazendo seu café, bom dia dona 
Maria,  bom dia seu Benedito!”, narra em uma das transmissões. “Venha para 
Afuá, cidade de mulher bonita e homem trabalhador, e não esqueça de dar uma 
voltinha no bicitáxi.” 

Apaixonado pela cidade, Sarito conta que até os anos 1980 a bicicleta era 
objeto de luxo entre os afuaenses. A popularização das magrelas começou nos 
anos 1990, acompanhadas de algumas motos. “Com o passar do tempo, a 
população  cresceu e as motos foram aumentando, então as autoridades 
proibiram, porque as ruas de madeira não estavam aguentando”, conta o 
radialista. “Depois surgiram as passarelas de concreto armado, mas ainda assim 
são proibidos quaisquer veículos motorizados.” 

Homem de múltiplos talentos, Sarito é marceneiro, pintor, dj, radialista, 
músico e inventor. Em 1995, decidiu juntar duas bicicletas para dar um jeito de 
levar as crianças para passear: surgia o bicitáxi. [...] 

Hoje, a hora do rush de Afuá é formada por  uma  aglomeração  de  bicitáxis 
a espera dos  passageiros  da  barca,  que chega conforme o horário da maré alta. 
Muitos bicitaxistas investem em luzes de led e caixas de som alimentadas por 
baterias. O som preferido é funk e eletrônico paraense. A estilização dos ‘carros’, 
como são chamados, não tem limites. “Um bicitáxi hoje pode custar de R$ 4 a 8 
mil, mas, com led e som automotivo, chega até a R$ 15 mil, o valor de um carro 
mesmo”, diz Sarito. Além dos veículos particulares, também tem a bicilância, 
usada pelos bombeiros, e os ‘carros’ de propaganda. 

As  criações ganham cores com grafites e luzes – todas elas exibidas em 
um desfile do Festival do Camarão, realizado no mês de julho. A criatividade é 
infinita e muitos tem nomes, como o Viúva Negra, um ‘carro’ com muita teia de 
aranha, cores e luzes coloridas. Outros, como Adriano dos Santos, 36 anos, 
metalúrgico, vivem de montar os bicitáxis por encomenda. “Eu sou autodidata, 
aprendi  tudo vendo. Hoje crio qualquer coisa com solda e faço o ‘carro’ conforme 
a vontade do cliente”, conta. Ele mesmo tem suas criações estilizadas. “Eu gosto 
de dar nomes dos Vingadores ou dos Transformers. O [‘carro’] amarelo que tenho 
hoje é Bumblebee, e a bicicleta, Venon”, explica.  

“Eu sei que tudo isso é minha culpa”, brinca Sarito. Após sair da rádio, 
passa na feira do peixe e toma um café na praça, cumprimentando quase todo 
mundo. Os amigos escutam termos que só muita intimidade permite. “Bom dia! 
Chuva de corno!”, diz, com um sorriso no rosto. O movimento na cidade 
desaparece perto do meio-dia e só volta após às 16h. Os mais ativos deixam as 
bicicletas de lado para jogar futebol, volêi, nadar no rio, fazer crossfit – há muitas 
academias em Afuá – ou até mesmo realizar uma caminhada na pista do 
aeroporto, que, sem uso, vira pista de corrida. Antes de descer, os aviões dão 
duas voltas em cima da cidade para permitir que as pessoas saiam da área. 
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Disponível em https://www.nationalgeographicbrasil.com/cultura/2021/09/nesta-cidade-amazonica-um-exemplo-de-mobilidade-sustentavel 

Acessado em 26 de dezembro de 2021 
Texto adaptado 

01 De acordo com o texto, em Afuá, “o dia começa cedo” para que as pessoas 
(A) ouçam o programa de Sarito. 
(B) deem uma voltinha de bicitáxi. 
(C) preparem seu café da manhã. 
(D) evitem altas temperaturas. 
 
02 Os veículos motorizados foram proibidos em Afuá porque produziam 
(A) poluição. 
(B) destruição. 
(C) sujeira. 
(D) calor. 
 
03 Em As criações ganham cores com grafites e luzes – todas elas exibidas em um desfile do 
Festival do Camarão, realizado no mês de julho (linhas 29 e 30), o termo grifado refere-se a 
bicitáxis 
(A) estilizados. 
(B) usados. 
(C) iluminados. 
(D) novos. 
 
04 O sinal indicativo da crase deveria ter sido empregado em 
(A) A partir das 5h da manhã, Raimundo do Socorro Souza, 53 anos, mais conhecido como 

Sarito, apresenta o programa Acorda Afuá (linhas 5 a 7). 
(B) Hoje, a hora do rush de Afuá é formada por uma aglomeração de bicitáxis a espera dos 

passageiros da barca, que chega conforme o horário da maré alta (linhas 21 e 22). 
(C) A estilização dos ‘carros’, como são chamados, não tem limites. “Um bicitáxi hoje pode 

custar de R$ 4 a 8 mil, mas, com led e som automotivo, chega até a R$ 15 mil, o valor de 
um carro mesmo”, diz Sarito (linhas 24 a 27). 

(D) “Eu sou autodidata, aprendi tudo vendo. Hoje crio qualquer coisa com solda e faço o ‘carro’ 
conforme a vontade do cliente”, conta (linhas 33 a 35). 

 
05 Contém linguagem conotativa o trecho 
(A) Claramente, não obedecer ao calor da latitude 00’09” – cerca de 15 km ao sul da Linha do 

Equador – é péssima ideia (linhas 1 e 2). 
(B) Por isso, o dia começa cedo, ao som da rádio Afuá ecoando pelos postes da cidade (linhas 

4 e 5). 
(C) A popularização das magrelas começou nos anos 1990, acompanhadas de algumas motos 

(linhas 12 e 13). 
(D) Em 1995, decidiu juntar duas bicicletas para dar um jeito de levar as crianças para passear: 

surgia o bicitáxi (linhas 19 e 20). 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
06 No Munícipio de Afuá, dos 444 trabalhadores da saúde aptos à vacinação contra Covid-19, 
333 já tomaram a 1ª dose da vacina. Logo, o percentual de trabalhadores não vacinados é de 
(A) 12%. 
(B) 25%. 
(C) 30%. 
(D) 41%. 
 
07 Sabe-se que 3 agentes comunitários de saúde conseguem atender 27 pessoas em um 
período de trabalho. Com a inclusão de mais 2 agentes e mantendo o mesmo ritmo de 
trabalho, o número de pessoas atendidas será igual a 
(A) 90. 
(B) 75. 
(C) 60. 
(D) 45. 
 
08 O gráfico a seguir apresenta o número de atendimentos realizados em uma Unidade Básica 
de Saúde por faixa etária. 

 

 
 

Com base no gráfico, o número de atendimentos de pessoas a partir dos 18 anos é igual a 
(A) 51. 
(B) 63. 
(C) 78. 
(D) 86. 
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09 Numa campanha educativa foram atendidas 120 pessoas entre jovens e idosos. Sabendo 
que o número de idosos atendidos é equivalente a 3/5 do número jovens, a diferença entre o 
atendimento de jovens e idosos é igual a 
(A) 30. 
(B) 45. 
(C) 60. 
(D) 75. 
 
10 Em uma prefeitura há 18 agentes comunitários de saúde (ACS). Sabe-se que todos esses 
agentes fazem visitas periódicas às famílias da região e 10 deles sabem dirigir. Com base 
nessas informações hipotéticas, é possível afirmar que 
(A) existe ACS que sabe dirigir e não faz visitas. 
(B) todo ACS que faz visitas também sabe dirigir. 
(C) existe ACS que não sabe dirigir e faz visitas. 
(D) todo ACS que não sabe dirigir não faz visitas. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11 No explorador de arquivos do Windows 10, a funcionalidade que mostra arquivos 
recentemente usados e pastas frequentemente acessadas pelo usuário é chamada de 
(A) catálogo de endereços. 
(B) mapa de caracteres. 
(C) gravador de passos. 
(D) acesso rápido. 
 
12 Com relação aos conceitos básicos de software livre, é correto afirmar que 
(A) copyleft é a denominação dada a um software livre que foi convertido em software 
proprietário. 
(B) um software livre pode ser distribuído sem custos. 
(C) um software é considerado livre quando o seu código-fonte está publicado em ao menos 

um sítio da Internet de domínio .gov.  
(D) a utilização de softwares livres é restrita a sistemas operacionais gratuitos. 
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13 Considere o fragmento de planilha abaixo, elaborado no Microsoft Excel 365, versão 
desktop em Português (Brasil) para Windows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso seja inserida, na célula A7, a fórmula =PROCV(138;A2:C5;3;0), o valor dessa célula será 
(A) 1 
(B) Farinha 
(C) 5 
(D) Feijão 
 
14 No sítio de busca Google, para pesquisar os sítios que contenham as palavras livro e 
resumo, mas que também contenham referências aos sinônimos da palavra resumo, deve-se 
digitar 
(A) livro -resumo  
(B) livro +resumo 
(C) livro ~resumo 
(D) livro intext: resumo 
 
15 O modelo de implantação em que os recursos para armazenamento de dados e serviços de 
computação em nuvem são prestados, sob demanda, por empresas terceirizadas é chamado 
de nuvem 
(A) privada. 
(B) pública. 
(C) estrela. 
(D) espelho. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 As equipes de saúde que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas 
do Ministério da Saúde, assim como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Implementar e manter atualizados rotinas, 
protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS, é uma atribuição 
específica do 
(A) médico.  
(B) enfermeiro.  
(C) técnico de enfermagem.  
(D) acs.  
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17 De acordo com a portaria nº 3.241/20, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES/MS) coordenará o Programa Saúde com Agente no âmbito do Ministério da 
Saúde, promovendo a integração com as demais secretarias do Ministério da Saúde e com os 
entes federativos aderentes. Caberá, ainda, aos entes federativos aderentes cumprir as regras 
desta portaria e as cláusulas constantes no termo de adesão, especialmente no que diz 
respeito a 
(A) manter atualizados os cadastros referentes aos profissionais Agentes Comunitários de 

Saúde (ACSs) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs) nos sistemas do Ministério da 
Saúde. 

(B) estabelecer os parâmetros curriculares dos cursos técnicos a serem oferecidos aos 
agentes, observadas as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação do Ministério da Educação. 

(C) capacitar profissionais de saúde para atuarem como tutores e preceptores na formação em 
saúde dos ACSs e ACEs, no âmbito do programa. 

(D) definir os indicadores de desempenho e as metas do programa, visando ao 
aperfeiçoamento da Atenção Primária à Saúde e da Vigilância em Saúde. 

 
18 Conforme a portaria nº 3.241/20, o Programa Saúde com Agente descreve a carga horária 
mínima dos cursos Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Técnico de Vigilância em 
Saúde com ênfase no combate às endemias. Para cumprir essa portaria, o processo de 
aprendizagem dar-se-á 
(A) nas aulas presenciais no espaço de centros comunitários. 
(B) nas teleaulas síncronas em escolas da rede privada. 
(C) no ambiente virtual no decorrer da visita domiciliar e na própria UBS.  
(D) no exercício da atividade laboral dos agentes junto à comunidade. 
 
19 O artigo 198 da Constituição Brasileira estabelece que as ações e os serviços públicos de 
saúde integram uma rede hierarquizada de regionalização e deve constituir um sistema único, 
organizado de acordo com princípios e diretrizes. Quando o SUS disponibiliza serviços que 
promovam a justiça social, cujo objetivo é diminuir as desigualdades, estamos diante de um 
princípio chamado 
(A) universalidade. 
(B) integralidade.  
(C) equidade.  
(D) hierarquização. 
 
20 A etapa inicial das atividades laborativas do agente comunitário de saúde (ACS) é o 
cadastramento das famílias de sua microárea. Essa etapa do processo de trabalho é muito 
importante e tem, entre outras, a finalidade de 
(A) participar da vida intrafamiliar e ter maior controle sobre a vida das pessoas. 
(B) conhecer as condições de vida das famílias residentes na sua área de atuação. 
(C) indicar principais lideranças na comunidade para a divisão de trabalho do ACS. 
(D) identificar conflitos de interesse dentro da sua microárea. 
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21 A imunização é fundamental para prevenção de doenças, pois estimulam a produção de 
anticorpos contra vírus e bactérias causadores de doenças graves. A vacinação infantil é uma 
etapa fundamental para proteção de crianças, especialmente as menores de 2 anos. De acordo 
com o calendário nacional de vacinação da criança 2021, a vacina tríplice viral protege contra 
as seguintes doenças: 
(A) pneumonia, poliomielite e varicela. 
(B) difteria, tétano e coqueluche. 
(C) sarampo, varicela e coqueluche. 
(D) sarampo, caxumba e rubéola. 
 
22 A mãe de um bebê de 6 meses procurou a unidade de saúde porque estava preocupada 
com os casos de Hepatite A que vinham ocorrendo em sua comunidade e gostaria de saber a 
partir de que idade e quantas doses seu filho deveria receber. De acordo com o calendário 
nacional de vacinação da criança 2021, o profissional deu a seguinte orientação, quanto à 
idade e à dose, respectivamente: 
(A) 9 meses /dose única. 
(B) 12 meses/duas doses. 
(C) 15 meses/dose única. 
(D) 12 meses/três doses. 
 
23 Para o Ministério da Saúde, o consumo abusivo de bebida alcoólica pode causar problemas 
psicossociais, emocionais e orgânicos, sendo uma das queixas mais frequentes na Unidade 
Básica de Saúde, onde é possível detectar o risco de uso crescente e o padrão de uso, como 
rotina, em adolescentes. No sentido de cuidar da saúde dos adolescentes, é importante atentar 
para fatores que contribuem para o uso de álcool pelos adolescentes, entre os quais, o/a 
(A) uso de álcool pelos pais. 
(B) abandono escolar. 
(C) busca pela independência financeira.  
(D) trabalho infantil. 
 
24 Conforme o Direito à Convivência Familiar e Comunitária, é direito da criança e do 
adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 
(A) 3 meses. 
(B) 4 meses. 
(C) 6 meses. 
(D) 8 meses. 
 
25 O estatuto do idoso preconiza que aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. No que 
se refere ao direito do idoso, quanto ao transporte, é correto afirmar o seguinte: 
(A) para ter acesso à gratuidade, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento do 

idoso. 
(B) nos veículos de transporte coletivo, devem ser reservados 40% (quarenta por cento) dos 

assentos para os idosos, devidamente sinalizados. 
(C) fica a critério da legislação federal dispor sobre as condições para exercício da gratuidade 

aos meios de transporte por pessoas de 80 a 85 anos. 
(D) no sistema de transporte coletivo interestadual, devem ser reservadas 2 (duas) vagas 

gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 
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26 Para assegurar os direitos garantidos por lei, o estatuto do idoso preconiza ainda as 
medidas de proteção ao idoso, que serão aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nesta 
lei forem ameaçados ou violados, como nos casos de 
(A) cumprimento dos direitos e deveres pela sociedade e pelo Estado. 
(B) falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 
(C) orientação, apoio e acompanhamento temporários dos órgãos competentes. 
(D) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 

sociedade no atendimento do idoso. 
 
27 Doença viral, infecciosa, aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente 
contagiosa, cujos sintomas incluem diversas manifestações clínicas, entre as quais pequenos 
pontos avermelhados na pele (exantemas), e cuja transmissão ocorre de forma direta, por meio 
de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, considerada uma 
das doenças mais comuns na infância chama-se 
(A) hepatite B. 
(B) malária.  
(C) febre amarela. 
(D) sarampo. 
 
28 A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada 
por protozoário, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas. A transmissão da 
doença ocorre pela picada de 
(A) fêmeas de flebotomíneos infectadas. 
(B) machos de flebotomíneos infectados. 
(C) fêmea do mosquito Anopheles. 
(D) macho do mosquito Anopheles. 
 
29 As medidas de prevenção e controle da leptospirose devem ser direcionadas aos 
reservatórios e à melhoria das condições de proteção dos trabalhadores expostos e das 
condições higiênico-sanitárias da população. Entre as medidas corretivas sobre o meio 
ambiente está a diminuição de sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação de 
roedores. Quanto às medidas de prevenção relativas às vias de transmissão, é correto 
(A) garantir a utilização de água potável, filtrada, fervida ou clorada para consumo humano, 

haja vista serem comuns quebras na canalização durante as enchentes. 
(B) aguardar 30 minutos para que ocorra a desinfecção do reservatório e das canalizações, 

antes de usar a água para consumo. 
(C) esvaziar a caixa d’água até a metade e completar com água limpa após a desinfecção das 

canalizações. 
(D) colocar no reservatório 1 litro de hipoclorito de sódio a 1,0% para cada 500 litros de água 

após a limpeza da caixa d’água. 
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30 A gravidez é um evento importante para a família, envolve diversos sentimentos e 
expectativas pessoais e o envolvimento do meio social em que a pessoa gestante se encontra. 
Muitas gestantes desconhecem os seus direitos e que serviços públicos é fundamental que 
usufruam para que tanto a criança quanto a gestante possam se desenvolver plenamente 
nessa etapa da vida. Entre os direitos da gestante, é considerado um direito social 
(A) realizar o pré-natal adequado de forma gratuita, pelo Sistema único de Saúde (SUS), com 

no mínimo 6 consultas. 
(B) ser recebida pelos profissionais de saúde em local arejado, com assentos disponíveis, 

água potável para beber e banheiros limpos. 
(C) receber atendimento psicossocial gratuito caso deseje ou opte pela entrega legal para a 

adoção. 
(D) ser afastada de suas funções se suas atividades profissionais forem desenvolvidas em 

locais insalubres em grau máximo. 
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