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PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

 
 

PROVA OBJETIVA DA 1ª ETAPA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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. 
 

Música provoca boas sensações, controla o emocional e melhora a atenção 
 

A música estimula a produção de substâncias relacionadas ao prazer, além de regular nossos 
sentimentos e ajudar na concentração. Descubra como ela desenvolve os sentidos e provoca bem-estar 

 

01 Música! “Sem ela a vida seria um erro” (Friedrich Nietzsche). “Depois do 
silêncio, é o que mais se aproxima de expressar  o inexprimível” (Aldous Huxley). 
“A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não 
compreende” (Arthur Schopenhauer). “É a arte mais perfeita: nunca revela o seu 
último segredo” (Oscar Wilde). “A música é o verbo do futuro. É o barulho que 
pensa”  (Victor Hugo). “É capaz de reproduzir, em sua forma real, a dor que 
dilacera a alma e o sorriso que inebria” (Beethoven). “Onde há música não pode 
haver coisa má” (Miguel de Cervantes). “A música pode ser o exemplo único do 
que poderia ter sido – se não tivesse havido a invenção da linguagem,  a  formação 
das palavras, a análise das ideias – a comunicação das almas” (Marcel Proust). 

Os pensadores dispensam apresentação e os atributos da música, 
questionamentos. A agradável combinação de ritmo, harmonia e melodia só faz 
bem. A música anima, refina e afina. Acalma também. Facilita o aprendizado e a 
concentração, promove interações e desenvolve os sentidos.  Não  à  toa  tornou-
se um recorrente objeto de estudo para as neurociências. Os cientistas querem 
compreender como o cérebro reage aos sons. Já está comprovada a capacidade 
de levar o indivíduo a uma  condição biológica, de aspecto imunológico ou 
cerebral, mais equilibrada. E também sua contribuição para pacientes com 
doenças orgânicas do cérebro, como o mal  de Parkinson, demências ou 
problemas de natureza psiquiátrica, em função da área onde é processada. 

A música pode controlar reações emocionais, facilitar o entendimento de 
informações cognitivas e induzir a produção de dopamina e serotonina, 
substâncias relacionadas ao prazer e bem-estar. As notas musicais seriam 
capazes de  aumentar  a  plasticidade cerebral – para a qual tem muita gente por 
aí fazendo palavra  cruzada. A professora e pesquisadora Betânia Parizzi se 
dedica ao estudo e ensino de música e cognição e pedagogia da música na 
Universidade Federal  de Minas Gerais (UFMG). Doutora em ciências da saúde, 
ela desenvolveu um  método  de  musicalização  para bebês de seis a 24 meses. 
“A prática sistematizada envolve refinamento sensorial variado, desenvolve 
habilidades motoras complexas, alimenta a criança com sonoridades vitais na 
aquisição da linguagem e em sua capacidade expressiva”, diz. 

Carolina, de 1 ano e meio, não tem tamanho para compreender a 
contribuição do avô, Pacífico Mascarenhas,  para  a  música  mineira. Mas já faz 
um ano que frequenta o curso de educação musical para bebês oferecido pelo 
Núcleo Villa-Lobos. Segundo a mãe, Ana Cristina Schu Mascarenhas, de 35, a 
outra filha, Valentina, hoje com 3 anos, também é estimulada desde os primeiros 
meses de vida. “Elas convivem com música desde  que  nasceram.  Carolina ama 
a aula, e participa de tudo. Às vezes percebo uma mudança no comportamento 
mesmo antes da professora começar. Ela adora bater no piano, já sabe soprar a 
flauta. Acho muito importante  essa  estimulação”,  comenta a produtora de 
eventos que procurou o curso ao saber de sua contribuição para o 
desenvolvimento infantil. Alguém duvida? 

[...] 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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23 
24 
25 
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27 
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30 
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34 
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43 
 

Por Carolina Cotta 
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Disponível em https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/03/30/noticias-saude,192685/musica-provoca-boas-sensacoes-controla-o-

emocional-e-melhora-a-atenca.shtml 
Acessado em 8 de janeiro de 2020 

Texto adaptado 

 

01 De acordo com o texto, os benefícios proporcionados pela música são  
(A) espirituais e sociais. 
(B) neurológicos e pessoais. 
(C) biológicos e terapêuticos. 
(D) cognitivos e pedagógicos. 
 
02 Para Marcel Proust, a música 
(A) transforma as pessoas. 
(B) leva as pessoas a interagir. 
(C) estimula as pessoas a pensar. 
(D) distrai as pessoas. 
 
03 “A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende” 
(linhas 3 e 4) é um exemplo de 
(A) prosopopeia.  
(B) hipérbole. 
(C) ironia. 
(D) pleonasmo. 
 
04 A vírgula foi empregada para expressar ênfase em 
(A) Os pensadores dispensam apresentação e os atributos da música, questionamentos (linhas 

11 e 12). 
(B) A música anima, refina e afina (linha 13). 
(C) Ela adora bater no piano, já sabe soprar a flauta (linhas 39 e 40). 
(D) Carolina ama a aula, e participa de tudo (linhas 37 e 38). 
 
05 No trecho Acho muito importante essa estimulação”, comenta a produtora de eventos que 
procurou o curso ao saber de sua contribuição para o desenvolvimento infantil (linhas 40 a 42), 
o elemento grifado refere-se a 
(A) Carolina. 
(B) professora. 
(C) estimulação. 
(D) curso. 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 

 
  

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/03/30/noticias-saude,192685/musica-provoca-boas-sensacoes-controla-o-emocional-e-melhora-a-atenca.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/03/30/noticias-saude,192685/musica-provoca-boas-sensacoes-controla-o-emocional-e-melhora-a-atenca.shtml
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

CONSIDERE OS DADOS A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 06 E 07. 

 

No dia 25 de agosto de 2021, a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu divulgou o Boletim Covid-
19, conforme imagem abaixo.  

 

 
 

  Fonte: https://prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br/boletim-epidemiologico-em-25-08-2021/  Acesso em 
28/08/2021. 
 

06 O número de casos confirmados em relação ao de casos notificados corresponde, 
aproximadamente, a  
(A) 33%. 
(B) 35%. 
(C) 37%. 
(D) 39%. 
 
07 Suponhamos que, dias depois, o número de casos recuperados tenha sido igual a 3.492, o 
número de óbitos tenha sido igual a 2% da quantidade de casos confirmados e o número de 
pessoas em tratamento domiciliar tenha sido igual a 50% do número de óbitos. Nessas 
condições, nesse dia, o número de casos confirmados (que se constitui na soma do número de 
casos recuperados com o de casos em tratamento domiciliar mais o número de óbitos) foi igual 
a 
(A) 3.580. 
(B) 3.600. 
(C) 3.620. 
(D) 3.640. 
 

RASCUNHO 

  

https://prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br/boletim-epidemiologico-em-25-08-2021/
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08 Amauri, Beatriz e Carlos são três agentes comunitários de saúde que moram em bairros 
distintos do município de Igarapé Açu (Centro, Colina e Zona Rural) e, não necessariamente 
nessa ordem, trabalharam em somente uma, apenas duas ou em três campanhas de 
vacinação. Amauri trabalhou nas três campanhas e não mora na Zona Rural, enquanto Carlos, 
que mora no Centro, não trabalhou em apenas uma campanha. Com base nessas informações 
podemos afirmar que Beatriz  
(A) mora no bairro Colina. 
(B) não participou de mais de uma campanha de vacinação. 
(C) participou de somente duas campanhas de vacinação. 
(D) mora na Zona Rural. 
 

CONSIDERE OS DADOS DOS QUADROS A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 
09 e 10  

 

 
 
09 É correto afirmar que, nesse período de quatorze anos, em Igarapé-Açu, 
(A) morreram menos de 130 crianças com idade inferior a 1 ano. 
(B) morreram mais de 150 crianças com idade inferior a 1 ano. 
(C) nasceram vivas menos de 7.000 crianças. 
(D) nasceram vivas mais de 9.800 crianças.    
 
10 A taxa de mortalidade infantil, calculada pelo IBGE, é obtida considerando-se a quantidade 
de crianças mortas com menos de um ano por mil crianças que nasceram vivas. Assim, é 
possível afirmar que, em Igarapé-Açu, no ano de 2010, a taxa de mortalidade infantil foi, 
aproximadamente, igual a 
(A) 1,67. 
(B) 1,87. 
(C) 2,07. 
(D) 2,27. 
 
 

RASCUNHO 

  



Realização  

 7 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11 Com relação aos conceitos básicos de internet, utilização de ferramentas de navegação, 
tarefas e procedimentos de informática, é correto afirmar que   
(A) alguns dos principais serviços de armazenamento em nuvem são: Dropbox,  Microsoft 

OneDrive e Mozilla Thunderbird. 
(B) o Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem que oferece ao usuário a opção 

de usá-lo gratuitamente. 
(C) o Google Chrome é um exemplo de antivírus conhecido como cliente-servidor, isto é, que 

não necessita ser instalado na máquina do usuário para ser utilizado. 
(D) o serviço de webmail da Google (Gmail) não possui o recurso identificado por Cco para o 

envio de mensagens eletrônicas.   
 
12 Considere o fragmento da planilha a seguir, elaborada no Microsoft Excel 365, versão 
desktop Português (Brasil) para Windows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fórmula que resulta no valor constante na célula C7 é 
(A) =SOMA(C2:C5) 
(B) =SOMA(C2-C5) 
(C) =SOMA(C2+C5) 
(D) =SOMA(C2,C5) 
 
13 Sobre conceitos básicos de software livre, considere verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma 
das afirmativas a seguir.  

I. Todas as licenças de software livre incluem a característica de copyleft. 
II. Acesso ao código-fonte do programa é uma condição necessária ao software 
livre. 
III. A liberdade do usuário de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para 
as suas necessidades, é uma das quatro liberdades básicas associadas ao 
software livre. 

A sequência correta é 
(A) I – F, II – V, III – V. 
(B) I – V, II – F, III – V. 
(C) I – V, II – V, III – F. 
(D) I – F, II – F, III – F. 
 
14 São exemplos de extensões que remetem a arquivos de áudio no ambiente Windows 10 
(A) CSV e MPEG. 
(B) AVI e TXT. 
(C) RTF e WAV. 
(D) AVI e WAV. 
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15 No Microsoft Word 365, versão desktop Português (Brasil) para Windows, é possível 
consultar a contagem de páginas, caracteres, palavras, linhas e parágrafos no documento em 
edição por meio da funcionalidade Contagem de Palavras, presente na guia    
(A) Correspondências. 
(B) Referências. 
(C) Revisão. 
(D) Layout. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 A Lei Orgânica da Saúde é considerada a tradução prática do princípio constitucional da 
saúde como direito de todos e dever do Estado e estabelece, no seu artigo 7º, que "ações e 
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes e princípios 
previstos no art. 198 da Constituição Federal. Entre outros, é considerado um dos princípios 
organizacionais do SUS 
(A) o comando coletivo. 
(B) a participação da comunidade. 
(C) a centralização dos serviços. 
(D) a regulação dos serviços públicos. 
 
17 A Portaria do MS Nº 3.241, de 7 de dezembro de 2020, institui o Programa Saúde com 
Agente, destinado à formação técnica dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias. Sobre esta portaria é correto afirmar que 
(A) a oferta dos cursos de ACS ocorrerá no âmbito da Política Nacional de Saúde, abrangendo 

o triênio 2021-2023.  
(B) será ofertado, no âmbito do Programa, curso técnico de agente comunitário de saúde, com 

carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas para habilitação das atividades. 
(C) o Programa Saúde com Agente será executado, de modo bipartite, pela União, por 

intermédio do Ministério da Saúde e pela secretaria de educação da saúde. 
(D) caberá ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, entre outras atividades, coordenar, acompanhar e monitorar a 
execução do Programa. 

 
18 A Atenção Primária à Saúde (APS) pode ser definida como um conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Essas 
ações se desenvolvem por meio de práticas de cuidado integrado, realizadas com equipe 
multiprofissional e dirigidas à população em território definido. É considerada atribuição comum 
a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica 
(A) responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita, ao longo do tempo, no 

que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos e às necessidades de cuidados 
preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

(B) implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de 
competência na UBS, priorizando as doenças endêmicas na região de atuação. 

(C) executar a organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos 
equipamentos médicos e odontológicos e do ambiente de trabalho, visando ao melhor 
acolhimento do usuário. 

(D) realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 
estratégias de prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o 
recenseamento de animais e levantamento de índice amostral tecnicamente indicado. 
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19 A Lei Orgânica da Saúde que regula as ações e serviços de saúde em todo o território 
nacional e estabelece, entre outras coisas, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é a 
(A) 13.595/18 
(B) 8.689/93 
(C) 8.080/90                  
(D) 14.198/21 
 
20 De acordo com a portaria que institui o Programa Saúde com Agente, poderá participar dos 
cursos de formação técnica o agente comunitário de saúde que atenda aos seguintes 
requisitos: 
(A) estar em pleno exercício profissional há pelo menos dois anos, de atividades interruptas. 
(B) ter disponibilidade em horário diferente do horário de trabalho e ser membro da 

comunidade.  
(C) ter concluído o ensino médio há pelo menos dois anos, em escola pública. 
(D) estar vinculado ao respectivo estabelecimento de saúde regularmente registrado no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

 
21 A Lei Orgânica da Saúde estabelece, sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. De acordo com esta lei, está incluída, no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a execução de ações como 
(A) vigilância sanitária e vigilância de tráfego marítimo.  
(B) vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. 
(C) vigilância ambiental e educação no trânsito. 
(D) vigilância de produtos agrícolas e tráfego de armas. 
 
22 O Decreto n.º 10.701/2021 veio fortalecer os mecanismos de proteção do público infanto-
juvenil vítima de violência, nos termos de que dispõem a Constituição Federal e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Segundo este estatuto, é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. A garantia da prioridade a que se refere este documento compreende 
(A) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
(B) precedência de atendimento nos serviços públicos ou privados. 
(C) preferência no planejamento e na formulação de políticas sociais coletivas. 
(D) destinação privilegiada de recursos privados nas áreas de proteção à infância e à 

juventude. 
 
23 Para o Ministério da Saúde, a turberculose é considerada uma doença infecciosa que afeta 
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos. A forma pulmonar, além 
de ser mais frequente, é a principal responsável pela cadeia de transmissão da doença. 
Quanto ao tratamento dessa doença para o adulto, é correto afirmar que 
(A) dura no mínimo seis meses, é gratuito e disponível no sistema único de saúde (SUS). 
(B) são utilizados, no esquema básico, seis medicamentos para tratar a tuberculose sensível. 
(C) o tratamento diretamente observado (TDO) deve ser feito sob a supervisão única de um 

membro da família. 
(D) o tratamento deve ser suspenso logo que desaparecerem os sintomas. 
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24 Dona Maria, de 35 anos de idade, recebeu em sua residência a visita dos profissionais de 
saúde que acompanhavam sua gravidez por estar impossibilitada de se dirigir a uma unidade 
de saúde, em função de um acidente doméstico. A gestante estava preocupada com relação à 
quantidade de consultas necessárias para o pré-natal. A orientação que ela recebeu dos 
profissionais de saúde é que o Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas, no pré-
natal, no mínimo,  
(A) três consultas. 
(B) quatro consultas. 
(C) seis consultas. 
(D) oito consultas. 

 
25 O pré-natal é imprescindível para o acompanhamento da gestante durante a gravidez. Na 
visita domiciliar, a equipe de saúde realiza diversas condutas no sentido de promover uma 
gestação segura para a mãe e o bebê. Dentre os profissionais da equipe, cabe ao agente 
comunitário de saúde, a seguinte conduta: 
(A) orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal e da amamentação e 

realizar a prescrição da medicação padronizada. 
(B) realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o 

processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento 
familiar. 

(C) realizar o cadastramento da gestante no Sisprenatal e fornecer o Cartão da Gestante 
devidamente preenchido. 

(D) solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal. 

 
26 A imunização é um dos fatores que contribui para a prevenção de doenças na atenção 
primária. O calendário nacional de imunização da criança recomenda que a 2ª (segunda) dose 
da vacina Rotavírus (VORH) seja administrada na idade de 
(A) um mês. 
(B) três meses. 
(C) quatro meses. 
(D) seis meses. 
 
27 O vírus da imunodeficiência humana (HIV) ataca o sistema imunológico, que é responsável 
por defender o organismo de doenças, e, por isso, torna o portador do vírus suscetível a 
desenvolver outras doenças. Os pacientes soropositivos que têm ou não AIDS podem 
transmitir o vírus por meio de 
(A) ingestão de alimentos contaminados. 
(B) amamentação. 
(C) gotículas da tosse. 
(D) ingestão de água contaminada. 
 
28 Seu João, morador de uma comunidade em Itapemirim, procurou a unidade de saúde 
porque estava apresentando febre, dor abdominal, tosse e fraqueza entre outros sintomas. 
Após avaliação clínica e realização de exames, foi informado pelo médico de que estava com 
leishmaniose tegumentar americana. Uma das formas de prevenção dessa doença é 
(A) fazer uso da vacina quando criança. 
(B) utilizar água filtrada e/ou fervida para consumo. 
(C) evitar o consumo de alimentos mal-cozidos e/ou industrializados. 
(D) usar repelentes e mosquiteiros de malha fina. 
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29 Muitas mães, quando têm o primeiro filho, preocupam-se com o cuidado que deve ser dado 
ao recém-nascido, especialmente, quando se trata do coto umbilical. Uma das orientações que 
podem ser dadas para que as mães evitem infecção do coto umbilical é 
(A) manter o local umedecido com soro fisiológico. 
(B) limpar o coto com água morna, no mínimo, três vezes ao dia. 
(C) usar faixas de algodão para manter o coto protegido. 
(D) realizar limpeza diária, durante o banho, e manter o local seco.  
 

30 É muito comum observarmos, na mídia, as dificuldades e os problemas de saúde 
enfrentados pela população, principalmente aquelas que apresentam saneamento básico, 
infraestrutura e condições econômicas desfavoráveis. Infelizmente, esses fatores contribuem, 
em geral, para o surgimento de doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para 
outra. São doenças consideradas não transmissíveis 
(A) hipertensão arterial e diabetes. 
(B) hanseniase e hipertensão arterial. 
(C) tuberculose e diabetes. 
(D) hipertensão arterial e AIDS. 
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