
 
  

 
   

Caderno de Provas 
   

Edital Nº. 001/2021 – Baraúna/RN  Data: ____/____/____ 
   

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de 
Informática e  10 (dez) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 

Disciplina Número de questões Pontos 

LÍNGUA PORTUGUESA  10 questões 30 pontos  

INFORMÁTICA 10 questões 30 pontos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  10 questões 40 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 



PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 EDITAL Nº 001/2021 – BARAÚNA/RN 
 

Processo Seletivo para Agente Comunitário de Saúde da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN 2 

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 

 
TEXTO 1 

AMAZÔNIA JÁ EMITE MAIS CARBONO DO QUE ABSORVE 

Por Salvador Nogueira 

A maior parte do oxigênio da atmosfera, entre 50% e 80%, vem dos oceanos, onde ele é 

produzido pelo plâncton marinho. Não da Amazônia. Mas a floresta absorvia uma quantidade 

importante de CO2, ajudando a regular a temperatura global. Porém, recentemente, veio a notícia: a 

Amazônia não cumpre mais esse papel e, em muitos lugares, sobretudo na borda sudeste da floresta, 

ela já emite mais CO2 do que absorve. 

Essa é a conclusão de um estudo liderado pela pesquisadora Luciana Gatti, do Inpe (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) e publicado na revista Nature. A equipe realizou 590 sobrevoos, 

medindo concentrações de CO2 e CO em quatro regiões da Amazônia, entre 2010 e 2018. E constatou 

que a floresta, ao menos em algumas regiões, já “virou o sinal” – de sorvedouro passou a ser emissora 

de carbono. 

Em parte, não é difícil entender como isso acontece. A Amazônia inteira tem cerca de 123 bilhões 

de toneladas de carbono fixado em sua biomassa, no solo e no subsolo. Um jeito rápido de devolver 

tudo isso à atmosfera, de uma vez, é queimando. O desmatamento, portanto, cumpre um papel de 

destaque. Quando as árvores são derrubadas, a preparação do terreno para uso futuro (em geral para 

pasto ou agricultura) envolve queimar a área. 

E o que deixa tudo mais preocupante é que as medições colhidas pelo grupo foram feitas entre 

2010 e 2018, período em que o desmatamento não estava tão descontrolado quanto agora (naquela 

época, ele ficava ao redor de 7000 km2 anuais, antes de explodir para mais de 10000 km2 anuais em 

2019 e 2020). 

O clima também tem mudado, com alterações no regime de chuvas que estão tornando a região 

mais seca. A redução da umidade aumenta o risco de incêndios e leva as árvores a reduzir sua taxa 

de fotossíntese (isso quando sobrevivem). Ou seja, as mudanças climáticas também já estão 

pressionando a Amazônia a diminuir sua ação de sorvedouro de C02. Imagine quando medirmos o 

impacto da recente explosão no desmatamento e nas queimadas. 

A esta altura, não é descabido pensar que a floresta pode ter cruzado “um ponto de não retorno”, 

em que mesmo sem intervenções adicionais ela siga encolhendo e se “savanizando”, como há muitos 

anos os climatologistas suspeitavam que pudesse acontecer. Interromper o ciclo de destruição será 

apenas o primeiro passo na proteção deste que é o bioma mais biodiverso do país – e uma peça 

essencial no controle do clima terrestre. 

Superinteressante, out. de 2021.  
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01. Em relação à organização das ideias do texto, considere as afirmativas abaixo. 

 
I - A introdução se restringe tão somente ao primeiro parágrafo, no qual se apresenta a problematização 

a ser desenvolvida nos parágrafos subsequentes.  

II - Os dois primeiros parágrafos correspondem à introdução, pois, nessa parte, tanto se contextualiza 

sobre a relevância da floresta amazônica na regulação da temperatura quanto se apresenta a constatação 

de um estudo realizado pelo INPE. 

III - Do segundo ao último parágrafo, que corresponde ao desenvolvimento da problemática revelada no 

primeiro parágrafo, apresentam-se as causas para, cada vez mais, a floresta amazônica emitir gás 

carbônico. 

IV - No último parágrafo, que corresponde à conclusão, são feitas considerações finais acerca da emissão 

de carbono e do ciclo de devastação da floresta, apresentando, inclusive, uma solução para o problema. 

V - O texto apresenta, no segundo parágrafo, uma conclusão para a discussão desenvolvida.  

 
Das afirmativas, estão corretas 
 

A) II e IV. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e V. 
 
02. Considerando o texto em sua totalidade, o objetivo central é 
 

A) opinar sobre a relação entre o desmatamento da floresta amazônica e as mudanças climáticas do 
planeta. 

B) explicar as causas para o aumento da emissão de gás carbônico pela floresta amazônica. 

C) descrever os resultados de um estudo sobre a emissão de CO2 e  CO, em quatro regiões amazônicas, 
entre 2010 e 2018. 

D) avaliar as consequências do desmatamento da floresta amazônica no futuro das condições climáticas 
do Brasil. 

 
03. Considerando o modo de organização e o propósito comunicativo prioritário, o texto caracteriza-se, 

dominantemente, como uma sequência 
 

A) argumentativa e apresenta traços composicionais do gênero artigo. 

B) descritiva e apresenta traços composicionais do gênero notícia. 

C) injuntiva e apresenta traços composicionais do gênero notícia. 

D) explicativa e apresenta traços composicionais do gênero artigo. 

 

 
04. A partir da leitura do texto, conclui-se que 

 

A) a queima das árvores da floresta é a única responsável pela emissão de gás carbônico. 

B) o bioma amazônico é responsável pela maior parte produção de oxigênio do planeta. 

C) o desmatamento da floresta amazônica está descontrolado há mais de dez anos.  

D) a floresta amazônica sempre emitiu mais gás carbônico do que o absorveu. 
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05. Em relação à discussão desenvolvida, o texto apresenta, em relação ao futuro da floresta, uma visão 

 

A) otimista. 

B) pessimista. 

C) indiferente. 

D) idealizada. 

 
As questões 6 e 7 referem-se ao trecho a seguir. 
 

A maior parte do oxigênio da atmosfera, entre 50% e 80%, vem dos oceanos, onde ele é produzido 

pelo plâncton marinho. Não da Amazônia. Mas [1] a floresta absorvia [2] uma quantidade importante de 

CO2, ajudando a regular a temperatura global. Porém [3], recentemente, veio a notícia: a Amazônia não 

cumpre mais esse papel e, em muitos lugares, sobretudo na borda sudeste da floresta, ela já emite mais 

CO2 do que absorve. 

 
06. Os termos [1] e [3], em destaque, são 

 

A) sinônimos, interligam períodos e estabelecem a mesma relação de sentido. 

B) antônimos, interligam orações e estabelecem relação de sentido distintas.  

C) antônimos, interligam períodos e estabelecem relação de sentido distintas.  

D) sinônimos, interligam orações e estabelecem a mesma relação de sentido. 

 

 
07. O verbo em destaque [2] está flexionado no 
 

A) pretérito perfeito do indicativo e indica uma ação simultânea. 

B) pretérito imperfeito do subjuntivo e indica uma ação permanente. 

C) pretérito perfeito do subjuntivo e indica uma ação continuada. 

D) pretérito imperfeito do indicativo e indica uma ação rotineira.  
 

 
08. Considere o período a seguir. 

 
 

A [1] redução da umidade aumenta o risco de incêndios e leva as [2] árvores a [3] reduzir sua taxa 

de fotossíntese. 

 

Nas palavras em destaque, a ausência do sinal indicativo de crase se justifica  

 

A) em [1], por se tratar apenas de um pronome. 

B) em [2], por seu uso ser, nesse caso, facultativo. 

C) em [3], por se tratar apenas de uma preposição. 

D) em [3], por se tratar apenas de um artigo. 
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Para responder às questões 9 e 10, considere o trecho a seguir. 

 

Essa é a conclusão de um estudo liderado pela pesquisadora Luciana Gatti, do Inpe (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) e publicado na revista Nature. A equipe realizou 590 sobrevoos, [1] 

medindo concentrações de CO2 e CO em quatro regiões da Amazônia, [2] entre 2010 e 2018. E constatou 

que a floresta, [3]ao menos em algumas regiões, já “virou o sinal” – [4] de sorvedouro passou a ser 

emissora de carbono. 

 

09. Em relação a esse trecho avalie a seguir as afirmativas sobre os modos de citar o discurso alheio. 
 
I - O verbo “constatar” introduz uma citação direta. 

II - Há a presença de uma citação indireta introduzida pelo verbo “constatar”. 

III - O uso de aspas demarca a presença de uma citação indireta. 

IV - A citação utilizada no trecho tem a função de acrescentar uma nova informação ao texto. 

Das afirmativas, estão corretas 
 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 

 
10. Considerando o padrão do português escrito e o uso da pontuação no trecho, é correto afirmar: 
 

A) em [1], a vírgula pode ser retirada, mas haverá alteração no sentido do texto. 

B) em [2], como há uma sequência de dois adjuntos adverbiais, a vírgula é facultativa. 

C) em [3], a vírgula pode ser retirada, mas haverá uma alteração sintático-semântica. 

D) em [4], o travessão não poderá ser substituído por uma vírgula. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – INFORMÁTICA  
 
11. Em seu trabalho remoto, Eduardo precisou enviar, por e-mail, os relatórios de produção para o gerente 

da sua empresa. Ele usou um compactador para diminuir o tamanho dos arquivos e enviar todos os 
relatórios em um único arquivo. Para isso, o programa de compressão de arquivos utilizado por Eduardo 
foi 

 

A) OneDrive. 

B) Skype. 

C) Winzip. 

D) Linkedin. 
 
 
12. Para enviar os relatórios, Eduardo preferiu utilizar um programa de correio eletrônico que já estava 

configurado em sua máquina. Assim, ele enviou tudo por meio do software 
 

A) Thunderbird. 

B) Dropbox. 

C) Flicker. 

D) Winrar. 
 
 
13. Considere os programas abaixo. 
 

I   - OneDrive 

II  - Opera 

III - Dropbox 

IV - Debian 

 
Para armazenar arquivos em nuvem, os programas que devem ser utilizados são os dos itens 

 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) I, II e IV. 

D) II, III e IV. 
 

 
14. O Windows 10 chegou com uma importante ferramenta que possui a funcionalidade de antivírus já nativo 

em seu sistema, gerando um nível de segurança a mais para os usuários. Esse programa denomina-se 
 

A) Microsoft Edge. 

B) Cortana. 

C) Microsoft Security Essentials 2.0. 

D) Windows Defender. 
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15. Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 
equipamento, geralmente usando criptografia. Para reestabelecer o acesso, esse código exige 
pagamento de resgate. Essa descrição refere-se a 

 

A) Malware. 

B) Spyware. 

C) Adware. 

D) Backdoor. 
 
 
16. No sistema operacional Windows 10, que é considerado uma versão posterior do Windows 7, a Microsoft 

colocou um novo navegador, que veio para substituir o Internet Explorer. O nome desse navegador é 
 

A) Internet Explore Pro. 

B) Chrome. 

C) Microsoft Edge. 

D) Mozilla Firefox. 
 
 
17. Considere a Tabela 01 abaixo. 
 

Tabela 01 

 
 

Se for aplicada a  fórmula =MÉDIA(F8;G11), o resultado será 
 

A) 7,50. 

B) 8,00. 

C) 7,25. 

D) 7,00. 
 
18. No programa Microsoft Word 2016 – PT-BR, que é uma das versões posterior do Microsoft Word 2007, o 

atalho para centralizar o conteúdo selecionado em um documento é: 
 

A) CTRL+B 

B) CTRL+E 

C) CTRL+F 

D) CTRL+T 
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19. Em relação ao Modelo OSI, que permite a comunicação e as diretivas entre as máquinas, o nome da 7ª 
(sétima) e da 1ª (primeira) camada, respectivamente, é 

 

A) rede e sessão. 

B) apresentação e aplicação. 

C) aplicação e física. 

D) transporte e física. 
 
 
20. No Google Chrome, o atalho que abre a aba de Downloads é: 
 

A) CTRL+N 

B) CTRL+T 

C) CTRL+F 

D) CTRL+J 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

21. Segundo a LEI Nº 8.080/1990, “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução 
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 
a sua promoção, proteção e recuperação.”. Diante da situação de pandemia que se está vivenciando no 
mundo, para a vacinação contra a COVID-19 no Brasil, foram elencados grupos prioritários para 
vacinação gradual da população. Baseado nesse fato, um dos princípios do SUS que se recorreu foi a 
 

A) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática.  

B) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie  

C) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 

D) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

 
 
22. As hepatites virais constituem-se em um grave problema de Saúde Pública no mundo e no Brasil. As 

equipes de atenção básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das 
pessoas portadoras – sintomáticas ou não – de hepatites. Sua transmissão se faz por via parenteral e, 
sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível. A transmissão vertical 
(maternoinfantil) também pode ocorrer. 

 
Essa descrição está relacionada ao vírus da Hepatite  
 

A) A. 

B) C. 

C) B.  

D) B e A.  
 
23. Entende-se por puerpério o período do ciclo grávido-puerperal em que as modificações locais e 

sistêmicas, provocadas pela gravidez e pelo parto no organismo da mulher, retornam à situação do estado 
pré-gravídico. Nas mulheres que não realizaram exame preventivo para câncer cervical no período pré-
gestação recente e durante a gestação, um momento oportuno para realizar essa prevenção é na 
 

A) alta hospitalar. 

B) revisão puerperal precoce. 

C) revisão puerperal remota. 

D) revisão puerperal tardia.  
 

 
24. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, 

define que a atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da 
Família, tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta complexidade. As ações 
da Atenção Básica/Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa são desenvolvidas 
por todos os membros da equipe, aos quais se apresentam atribuições comuns e individuais. Dessa 
forma, é considerada uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde (ACS) da Atenção Básica 
 

A) solicitar exames complementares, quando necessário. 

B) avaliar condições de risco de quedas observáveis no domicílio.  

C) orientar o idoso, os familiares e/ou os cuidadores sobre a correta utilização dos medicamentos. 

D) realizar consulta e tratamento restaurador, quando necessário. 
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25. Amamentar é um processo de envolvimento entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional, 
imunológico fisiológico e cognitivo da criança. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as diversas 
entidades no mundo todo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007) adotam definições e cinco 
classificações de aleitamento. Sendo assim, quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou 
ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos, classifica-se como 
 

A) aleitamento materno.  

B) aleitamento materno complementado. 

C) aleitamento materno misto ou parcial. 

D) aleitamento materno exclusivo. 
 
 
26. As ações para o controle da tuberculose se darão no âmbito da atenção básica, na qual os gestores 

municipais, juntamente com o gestor estadual deverão agir de forma planejada e articulada. Entre as 
várias estratégias, estão a expansão e a consolidação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde 
e da Estratégia de Saúde da Família. Assim, para o controle da tuberculose, as Unidades Básicas de 
Saúde devem realizar ação de 
 

A) encaminhar para unidade especializada os pacientes com suspeita de tuberculose. 

B) orientar os usuários e os familiares que a infecção ocorre em crianças e que adultos não desenvolvem 
a doença. 

C) acompanhar o tratamento dos casos confirmados nas Unidades Básicas de Saúde.  

D) orientar o usuário que as pessoas as quais habitam com o portador dessa doença não possuem risco 
de contaminação. 

 
 
27. De acordo com o Ministério da Saúde, a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, curável, 

causada pelo bacilo de Hansen. Esse bacilo é capaz de infectar grande número de pessoas, mas poucos 
adoecem. A hanseníase tem baixa letalidade, baixa mortalidade, e a sua transmissão 
 

A) ocorre por um período de até 60 dias para os pacientes que utilizam a medicação diariamente e sob 
supervisão. 

B) é mais propícia de acontecer por contato sexual com alto risco de transmissão de um parceiro 
infectado a outro, aproximadamente 50%. 

C) ocorre por um período prolongado, pois a baciloscopia ainda permanece positiva com o esquema de 
tratamento poliquimioterápico. 

D) pode ocorrer por pacientes multibacilares antes de iniciar o tratamento específico, porém eles deixam 
de transmitir no início do tratamento. 

 
 
28. O Programa de Agente Comunitário de Saúde foi inspirado em experiências relacionadas à prevenção de 

doenças por meio de informações e orientações sobre cuidados de saúde. Os agentes comunitários de 
saúde devem exercer suas atividades por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios 
e na comunidade, além de 
 

A) identificar situações de risco e encaminhar aos setores responsáveis. 

B) visitar semanalmente cada família da sua comunidade. 

C) realizar o planejamento familiar com indicação de métodos contraceptivos. 

D) realizar curativos de dermatoses em crianças. 
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29. A Política Nacional de Atenção Básica traz como atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica 
realizar o cuidado da saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, 
quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários, assim como outras atribuições. 
Contudo, cada membro da equipe possui suas atribuições específicas. Sendo assim, uma atribuição 
específica do Agende Comunitário de Saúde é 
 

A) realizar atenção à saúde, com consultas aos indivíduos e às famílias cadastradas nas equipes em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 

B) encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção da rede, respeitando fluxos 
locais e mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário. 

C) acompanhar todas as famílias e todos os indivíduos sob sua responsabilidade por meio de visita 
domiciliar, que deverá ser programada em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade. 

D) realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais. 
 
 

30. De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Estratégia de Saúde da Família visa à 
reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, sendo 
considerada uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica. Para o seu 
funcionamento, é necessário 

 

A) que cada equipe de saúde da família seja responsável por, no mínimo, 4.000 pessoas, sendo a média 
recomendada de 5000 pessoas. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o 
grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, pois quanto menor o grau de vulnerabilidade 
maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. 

B) um número de agentes comunitários de saúde suficiente para cobrir 70% da população cadastrada, 
com um máximo de 550 pessoas por agente comunitário de saúde. Cada equipe de Saúde da Família 
deverá ter, no máximo, oito agentes comunitários de saúde, não ultrapassando, assim, o limite 
máximo recomendado de pessoas por equipe. 

C) que a equipe multiprofissional mínima seja composta por médico generalista ou especialista em saúde 
da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da 
família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

D) a presença dos profissionais de saúde bucal – cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal para compor a equipe mínima. 

 


