
 

 

    

  
      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2023 para  

AGENTE SANITÁRIO 

 
Prova Objetiva 

 
 

 

 
NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens 
constantes no item 3.5. do Edital do presente Processo Seletivo), chapéus, bonés e 
relógios e mantenha-os dentro de compartimento específico fornecido pelo Fiscal de sala, 
embaixo de sua carteira. 

 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não 
assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação 
automática do mesmo. 

 Você está recebendo um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões objetivas. 
Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de 
Questões. Responda a todas as questões. 

 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de 
segurança e direitos autorais conforme item 3.8. do Edital do presente Processo Seletivo. 

 Você deve preencher na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada 
questão. 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida 
conforme o exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de 
eliminação. 

 A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos. O tempo mínimo de permanência na 
sala é de 30 minutos. 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por 
parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 

 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 
 
 

BOA PROVA ! 
 
 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

 

 
 

 LINGUA PORTUGUESA - (05 QUESTÕES) 
 
 

1) Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta: 
 
a) e – nig – ma - su – bju – gar – rai – nha 
b) co – lé – gi – o – pror – ro – gar – je – suí – ta 
c) res – sur – gir – su – bli – nhar – fu – gi – u 
d) in – te – lec – ção – mi – ú – do – sa – guões 
 

2)  Marque a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) alforje – jibóia – cangica 

b) pedágio – agiota – jeito 

c) jergelim – vagem – Itajubá 

d) vertiginoso – gerimum – agente 
 
3) Assinale o item que só contenha preposições: 

a) durante, entre, sobre 
b) com, sob, depois 
c) para, atrás, por 
d) em, caso, após 
e) após, sobre, acima 

4) Identifique a única alternativa que apresenta erro de concordância verbal e nominal. 

a) Alunos e eu falamos sobre a importância do estudo e da organização rigorosa. 
b) Alunos e eu falaram sobre a importância do estudo e da organização rigoroso. 
c) Alunos e eu falamos sobre a importância da organização e do estudo rigoroso. 
d) Alunos e eu falamos sobre a importância da organização e do estudo rigorosos. 
e) Eu e alunos falamos sobre a importância do estudo e da organização rigorosos. 

5) Indique a única oração em que a vírgula foi usada corretamente. 

a) O cliente novo que, não paga as dívidas, vive reclamando. 
b) O entregador que trouxe o bolo, não tem troco. 
c) Os palestrantes estão descansando, naquela sala. 
d) Naquela sala, os palestrantes costumam descansar. 
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MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 

6) Sobre os números naturais, julgue as afirmativas a seguir: 

I. Todo número natural possui sucessor. 

II. Todo número natural possui antecessor. 

III. O conjunto dos números naturais é infinito. 

Marque a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa II é falsa. 

b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

d) Somente a afirmativa I é falsa. 

7) Realizando a decomposição de um número, encontramos a soma 50000 + 300 + 20 + 1. O número 
decomposto foi: 

a) 53210. 

b) 53021. 

c) 50321. 

d) 500321. 

8) Um atleta, participando de uma prova de triatlo, percorreu 120 km da seguinte maneira: 1/10 em 
corrida, 7/10 de bicicleta e o restante a nado. Esse atleta, para completar a prova, teve de nadar: 

a) 18 km. 

b) 20 km. 

c) 24 km. 

d) 26 km. 

9) Para fazer a decoração de Natal, seu Jerivaldo decidiu alugar um forro para a sua mesa. O 
comprimento e a largura do forro são de 2,20 metros e 1,10 metros, respectivamente. Podemos 
afirmar que a área da peça é de: 

a) 2,30 m² 

b) 2,42 m² 

c) 2,50 m² 

d)2,69 m² 
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10) O Índice de Massa Corporal (IMC) é calculado pela massa dividida pelo quadrado da altura. Uma 
pessoa que possui 1,80 metro e pesa 80 kg tem um IMC igual a, aproximadamente: 

a) 22,8 

b) 24,7 

c) 25,3 

d) 26,0 

 
ATUALIDADES - (05 QUESTÕES) 
 
 

11) Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de sucessão? 

a) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro, Lula 
b) Lula, Michel Temer, Jair Bolsonaro, Lula 
c) Lula, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Lula 
d) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, Lula 

12) Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco em 2022? 

a) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca." 
b) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos." 
c) <Não se pode dar a paz se não se está em paz= 
d) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser." 
e) "Prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos." 

13) Xi Jinping, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky são, respectivamente, os governantes de 
quais países? 

a) Japão, França e Rússia 
b) Coreia do Norte, Alemanha e Ucrânia 
c) China, França e Ucrânia 
d) Taiwan, Bélgica e Rússia 

14) Que país sediará as Olimpíadas de 2024? 

a) Catar 
b) França 
c) Estados Unidos 
d) Austrália 

15) Qual relíquia, guardada em Portugal, veio para o Brasil apenas para a comemoração do 
bicentenário da Independência? 

a) Coração de D. Pedro I 
b) A insígnia portuguesa que D. Pedro I usava quando proclamou a Independência 
c) A espada de D. Pedro I 
d) Carta de D. Pedro I a D. João VI informando que não regressaria a Portugal com a família 
e) A indumentária que D. Pedro I usava em 7 de setembro de 1822 

  

  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

           ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 – AGENTE SANITÁRIO 
 



 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (05 QUESTÕES) 
 

 
16) Marque a alternativa que apresenta doenças transmitidas exclusivamente por vetores:  
 
a) Dengue, doença de chagas e malária.  
b) Peste bubônica, raiva e tuberculose.  
c) Gripe aviária e doença da vaca louca.  
c) Hepatites A, B e C 
 
17) O Agente Sanitário, ao lidar com substâncias tóxicas, deve estar atento a principal via de 
penetração destas no organismo. Com base no enunciado, marque a alternativa:  
 
a) Cutânea  
b) Parental  
c) Ocular  
d) Respiratória 
 
18) Marque a alternativa abaixo que corresponde à taxa que expressa o número de casos novos de 
uma determinada doença, durante um período definido, numa população sob o risco de desenvolver a 
doença:  
 
a) Incidência  
b) Epidemia  
c) Coeficiente  
d) Prevalência 
 
19) Identifique a alternativa em que todas as doenças são notificação compulsória em todo o Território 
Nacional:  
 
a) Coqueluche, difteria e tétano.  
b) Sarampo, paralisia infantil e coqueluche.  
c) Sarampo, varicela e paralisia infantil  
d) Sarampo difteria e coqueluche. 
 
20) Os roedores são reservatórios de diversos agentes patogênicos que podem transmitir doenças ao 
homem, dentre as quais podemos citar:  
 
a) Toxoplasmose  
b) Brucelose  
c) Leptospirose 
d) Raiva 
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