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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 01  

 
 

Na fala da mulher, substituindo "é mais barato" por 

"é preferível" e adequando a frase à norma culta, 

obtém-se: 

 

a) É preferível comprar sapato toda semana a 

abastecer o carro. 

b) É preferível comprar sapato toda semana do que 

abastecer o carro. 

c) É preferível comprar sapato toda semana a que 

abastecer o carro. 

d) É preferível comprar sapato toda semana de que 

abastecer o carro. 

e) É preferível comprar sapato toda semana ante a 

abastecer o carro.  

QUESTÃO 02 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas correspondentes. 

A arma ___ se feriu desapareceu. 

Estas são as pessoas ___ lhe falei. 

Aqui está a foto ___ me referi. 

Encontrei um amigo de infância ___ nome não me 

lembrava. 

Passamos por uma fazenda ___ se criam búfalos. 

 

a) que, de que, à que, cujo, que. 

b) com que, que, a que, cujo qual, onde. 

c) com que, das quais, a que, de cujo, onde. 

d) com a qual, de que, que, do qual, onde. 

e) que, cujas, as quais, do cujo, na cuja. 

 

 

QUESTÃO 03 

Leia estes versos: 

 

“As ondas amarguradas 

Encostam a cabeça nas pedras do cais. 

Até as ondas possuem 

Uma pedra para descansar a cabeça. 

Eu na verdade possuo 

Todas as pedras que há no mundo, 

Mas não descanso”. 

(Murilo Mendes) 

 

A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 

é: 

a) metáfora 

b) sinédoque 

c) hipérbole 

d) aliteração 

e) anáfora 

 

QUESTÃO 04 

Segundo as regras da nova ortografia, o uso hífen   

está incorreto: 

a)  anti-social 

b)  infraestrutura 

c)   superotimismo 

d)  verbo-nominal 

e)   aquém-oceano 

 

QUESTÃO 05 

 

O efeito de sentido da charge é provocado pela 

combinação de informações visuais e recursos 
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linguísticos. No contexto da ilustração, a frase 

proferida recorre à: 

a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da 

expressão “rede social” para transmitir a ideia que 

pretende veicular. 

b) ironia para conferir um novo significado ao 

termo “outra coisa”. 

c) homonímia para opor, a partir do advérbio de 

lugar, o espaço da população pobre e o espaço da 

população rica. 

d) personificação para opor o mundo real pobre ao 

mundo virtual rico. 

e) antonímia para comparar a rede mundial de 

computadores com a rede caseira de descanso da 

família. 

 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa cujas palavras sejam todas 

proparoxítonas: 

a) animal, carroceria, anfíbio. 

b) mesóclise, cadeira, urubu. 

c) anistia, saracura, bambolê. 

d) árcade, áspero, Curitiba. 

e) analítico, hipérbole, jurídico. 

 

QUESTÃO 07 

 

É correto afirmar que a charge visa: 

 

a) apoiar a atitude dos alunos e propor a liberação 

geral da frequência às aulas.  

b) enaltecer a escola brasileira e homenagear o 

trabalho docente.  

c) indicar a deflagração de uma greve e incentivar 

a adesão a ela.  

d) recriminar os alunos e declarar apoio à política 

educacional.  

e) criticar a situação atual do ensino e denunciar a 

evasão escolar. 

 

QUESTÃO 08 

Os períodos que possuem verbos auxiliares: 

I - É mister trabalharmos mais. 

II - Já vem raiando a madrugada. 

III. Ela ficava filosofando, ao contemplar as 

estrelas. 

a) I e II; 

b) II e III; 

c) I e III; 

d) I, II e III; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 09 

 

 O efeito humorístico do texto: 

a) Concentra-se nas especificidades de pronúncia 

das personagens.  

b) Constrói-se a partir da exploração de dois dos 

significados do verbo “tocar”.  

c) Compõe-se a partir do significado que se atribui 

ao verbo “entender”, nas áreas rurais do Brasil.  

d) Deriva do fato de Rosinha dominar, melhor do 

que Chico Bento, a língua portuguesa.  

e) Constrói-se a partir da ridicularização do falar e 

da cultura do homem do campo. 
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QUESTÃO 10 

Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, 

só ___ ervas daninhas. 

Conforme a Norma Culta, qual das alternativas 

abaixo preenche as lacunas da sentença acima:  

a)  fazem, havia, existe 

b) fazem, havia, existe 

c) fazem, haviam, existem 

d) faz, havia, existem 

e) faz, havia, existe. 

QUESTÃO 11 

Indique a alternativa correta, segundo a norma 

culta: 

a) Tratavam-se de questões fundamentais. 

b) Comprou-se terrenos no subúrbio. 

c) Precisam-se de datilógrafas. 

d) Reformam-se ternos. 

e) Obedeceram os severos regulamentos. 

QUESTÃO 12 

Estão corretas as concordâncias nominais, exceto: 

a) A sala e os quartos estavam desarrumados. 

b) Perdi a primeira e a segunda aulas. 

c) Visitei uma exposição de esculturas e quadros 

raras. 

d) Discutimos um e outro caso inexplicável. 

e) Nenhuma das Alternativas Anteriores.     

                       

QUESTÃO 13 

Assinale a única alternativa em que todos os 

substantivos são coletivos: 

a) récua – junta – pai 

b) girândola – ninhada – choldra 

c)  Coro – feixe – rei 

d)  padre – talha – quadrilha 

e)  Plêiade – tropa – conde. 

 

QUESTÃO 14 

Na frase “Havia cinco anos que não nos 

falávamos”, o verbo sublinhado está no singular, 

pois: 

a) O sujeito é oculto 

b) O Sujeito é indeterminado 

c) É impessoal 

d) O Sujeito é simples 

e) A concordância está incorreta 

QUESTÃO 15 

Considere o seguinte trecho "Não hesitei. Na 

imensa folha em branco registrei uma única frase. 

"Sobre o sabor eu não sei dizer. Eu só sei sentir!".  

Indique corretamente o tempo e o modo verbal, 

respectivamente, do verbo destacado acima. 

a) Presente - Indicativo  

b) Presente – Subjuntivo 

c) Pretérito Imperfeito – Subjuntivo 

d)  Pretérito Perfeito – Indicativo 

e) Futuro – Presente 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 16 

 Laura tem o triplo da idade de Carlos, que é dois 

anos mais velho que Sofia. Sabendo que daqui a 

três anos a soma das idades de Laura, Carlos e 

Sofia será igual a 81 anos, qual será idade de Laura 

daqui a 6 anos? 

a) 10 

b) 16 

c) 30 

d) 32 

e) 38 

 

QUESTÃO 17 

 Determine o número que é preciso somar aos 

termos da fração 8/15, para se obter a fração 6/7. 

a) 34 

b) 43 

c) 56 

d) 75 

e) 104 

QUESTÃO 18 

Maria tem 4/5 do dinheiro necessário para comprar 

um automóvel e seu esposo tem 2/11 dessa quantia. 

Se a essa importância o casal acrescentar R$ 
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5.000,00 poderão comprar o automóvel. Qual é o 

valor do automóvel? 

a) R$ 150.000.00 

b) R$ 175.000,00 

c) R$ 225.000,00 

d) R$ 250.000,00 

e) R$ 275.000,00 

QUESTÃO 19 

Um muro de 15 metros foi construído utilizando 

3255 tijolos. Se fosse construir um muro de 25 

metros nas mesmas condições do muro anterior, 

quantos tijolos seriam necessários? 

a) 3250 

b) 3550 

c) 4525 

d) 5150 

e) 5425 

 

QUESTÃO 20 

Para chegar a escola de moto, Lucas gasta 1h 

45min pilotando em uma velocidade média de 

50km/h. Se ele aumentar a velocidade para 

80km/h, o tempo gasto, em minutos, será: 

a) 168 min 

b) 196 min 

c) 235 min 

d) 269 min 

e) 290 min 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

João Carlos, empresário bem sucedido, buscou 

uma Unidade Básica de Saúde para tomar vacina 

contra febre amarela, pois em poucos dias iria 

viajar para uma região do país onde há foco da 

doença. Na Unidade de Saúde, a enfermeira lhe 

comunicou que não poderia aplicar a vacina, tendo 

em vista que devido a pouca quantidade de doses 

recebidas do Ministério da Saúde, o Secretário de 

Saúde proibiu de forma verbal que fosse aplicado a 

vacina em pessoas com condições financeiras de 

tomar a vacina na rede particular.   

Com base na lei 8080 de 19 de setembro de 1990, 

podemos afirmar que a atitude do Secretário de 

Saúde no presente caso:  

a) ESTÁ CORRETA, pois João Carlos como 

empresário bem sucedido tem condições 

financeiras para custear a vacina em rede 

particular;   

b) ESTÁ CORRETA, pois como tinha poucas 

doses de vacina, o município deve utilizar o 

critério financeiro para selecionar os pacientes 

que devem tomar a vacina; 

c) ESTÁ ERRADA, pois para negar a aplicação 

da vacina a João Carlos, deveria ser feito um 

estudo social com profissional habilitado para 

avaliar se o paciente teria condições de custear 

a vacina em rede particular; 

d) ESTÁ ERRADA, pois independente de João 

Carlos ter condição financeira para tomar a 

vacina em rede particular, as ações de saúde 

devem ser direcionadas a todos os cidadãos;  

e) ESTÁ ERRADA, pois a proibição do 

Secretário de Saúde não poderia ter sido de 

modo verbal, mas através de Portaria que 

somente poderia ser exigida após 

homologação pelo Conselho Municipal de 

Saúde;   

 

QUESTÃO 22 

De acordo com a Portaria nº 2.488 de 21 de 

outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), cada Agente Comunitário de Saúde deve 

acompanhar no máximo: 

a) 500 pessoas 

b) 600 pessoas  

c) 650 pessoas 

d) 700 pessoas  

e) 750 pessoas 

 

QUESTÃO 23 

Entende-se por _______________ um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a 
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detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

De acordo com a lei 8.080 de 19 de setembro de 

1990, a lacuna acima deve ser preenchida por:  

a) Vigilância Sanitária 

b) Sistema Único de Saúde 

c) Vigilância Epidemiológica 

d) Saúde do Trabalhador 

e) Vigilância Ambiental 

QUESTÃO 24 

São características do processo de trabalho das 

equipes de Atenção Básica, exceto: 

a) 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 aparecimento 

ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

b) Prover atenção integral, contínua e organizada 

direcionada a toda população do município;  

c) Realizar o acolhimento com escuta 

qualificada, classificação de risco, avaliação 

de necessidade de saúde e análise de 

vulnerabilidade tendo em vista a 

responsabilidade da assistência resolutiva à 

demanda espontânea e o primeiro atendimento 

às urgências; 

d) Apoiar as estratégias de fortalecimento da 

gestão local e do controle social;  

e) Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de 

Saúde, no domicílio, em locais do território 

(salões comunitários, escolas, creches, praças, 

etc.) e outros espaços que comportem a ação 

planejada; 

QUESTÃO 25 

De acordo com a Portaria nº 2.488 de 21 de 

outubro de 2011, são atribuições específicas do 

ACS, exceto: 

 

a) Orientar as famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis; 

b) Realizar atividades programadas e de atenção 

à demanda espontânea; 

c) Desenvolver ações que busquem a integração 

entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à UBS, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos 

sociais ou coletividade; 

d) Encaminhar, quando necessário, usuários a 

outros pontos de atenção, respeitando fluxos 

locais, mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do 

usuário; 

e) Desenvolver atividades de promoção da 

saúde, de prevenção das doenças e agravos e 

de vigilância à saúde, por meio de visitas 

domiciliares e de ações educativas 

individuais e coletivas nos domicílios e na 

comunidade, como por exemplo, combate à 

Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, 

mantendo a equipe informada, 

principalmente a respeito das situações de 

risco;  

QUESTÃO 26 

O teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho 

fazem parte do Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (recém-nascido), criado em 2001 pelo 

Ministério da Saúde. Sobre os mencionados 

exames, qual das alternativas abaixo ESTÁ 

CORRETA: 

a) O teste do pezinho deve ser realizado entre o 

primeiro e o quinto dia de vida do bebê, caso 

não seja feito nesse prazo, o ACS deve 

orientar para o exame ser feito o mais cedo 

possível de preferência dentro de 90 (noventa) 

dias após o parto.  

b) O teste da orelhinha é realizado no próprio 

berçário, com o bebê acordado, de preferência 

até o sétimo dia de vida, mas pode ser feito 

até os dois anos de vida da criança, em outro 

serviço de saúde conveniado, se a maternidade 

não tiver fonoaudiólogos para realizar o 

exame. 

c) O teste do olhinho também é conhecido como 

exame do reflexo vermelho. O exame deve 

ser realizado de preferência ainda na 

maternidade, mas pode ser feito na UBS pelo 
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médico treinado até o primeiro ano de vida do 

bebê. 

d) O teste do pezinho deve ser realizado entre o 

terceiro e sétimo dia de vida do bebê, caso não 

seja feito nesse prazo, o ACS deve orientar 

para o exame ser feito o mais cedo possível de 

preferência dentro de 30 (trinta) dias após o 

parto 

e) O teste do olhinho não deve ser feito na 

maternidade, mas em local especializado 

(hospital público ou clínica particular 

conveniada), apenas por médico 

oftalmologista, até o primeiro ano de vida do 

bebê. 

QUESTÃO 27 

São exemplos de doenças sexualmente 

transmissíveis, exceto: 

a) Hepatite C 

b) sífilis 

c) Incotinência urinária 

d) Hepatite B 

e) Gonorreia 

QUESTÃO 28 

Sobre a Atenção Básica é possível afirmar: 

I- Tem a Estratégia de Saúde da Família- ESF 

como Estratégia secundária para a sua 

organização. 

II- Possibilita o acesso universal e contínuo aos 

serviços de saúde funcionando como porta de 

entrada preferencial do sistema. 

III- Articula ações de saúde nos aspectos de 

promoção, prevenção de agravos à saúde, 

vigilância, tratamento e reabilitação. 

IV- Valoriza a formação e a capacitação dos 

profissionais de saúde de forma continuada. 

 

Estão CORRETOS: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) II e III 

d) II, III, IV 

e) I, II, III, IV 

QUESTÃO 29 

É objetivo da Estratégia de Saúde da Família: 

I- Dar receitas e medicamentos a todas as pessoas 

que solicitarem 

II- Realizar visita domiciliar somente aos 

hipertensos e acamados. 

III-  Identificar problemas e fatores de risco à 

saúde da população priorizando solução dos 

problemas mais frequentes. 

IV-  Priorizar a assistência à saúde dos doentes 

deixando as ações preventivas para o segundo 

plano. 

 

Estão CORRETOS: 

a) I, IV somente 

b) II e III somente 

c) III e IV somente 

d) I, II, III, IV  

e) III, somente 

QUESTÃO 30 

O acompanhamento de crianças é uma etapa 

fundamental e prioritária de seu trabalho. O ACS  

acompanha todas as crianças de sua área de 

atuação na comunidade, desenvolvendo ações de 

prevenção de doenças e agravos e de promoção à 

saúde, possibilitando um grande impacto na saúde 

integral da criança. Dentre essas ações de 

prevenção das doenças e promoção à saúde, 

conforme o Guia prático do ACS/2009, qual das 

alternativas ESTÁ INCORRETA: 

a) O incentivo ao cumprimento do calendário 

vacinal reduzindo as doenças 

imunopreviníveis. 

b) A busca ativa dos faltosos às vacinas e 

consultas aos programas prioritários. 

c) A prevenção de acidentes na infância, evitando 

sequelas graves. 

d) O incentivo ao aleitamento materno, que é uma 

das estratégias mais eficazes para redução da 

morbimortalidade (adoecimento e morte) 

infantil. 

e) Orientar a aplicação da vacina BCG no 9º mês 

de vida. 

QUESTÃO 31 

Um dos pontos importantes do pré-natal é preparar 

a mulher e sua família para a chegada de um novo 

membro, orientando-as sobre os cuidados com sua 

saúde e com o bebê. São objetivos do pré-natal, 

exceto: 
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a) Reduzir o número de abortos espontâneos; 

b) Reduzir a mortalidade de recém-nascidos e 

mortes prematuras; 

c) Reduzir a mortalidade no parto e puerpério; 

d) Aumentar o número de recém-nascidos de 

baixo peso. 

e) Reduzir o número de partos prematuros; 

QUESTÃO 32 

No artigo 198 da Constituição Federal está 

definido que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada 

que constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). De 

acordo com o referido artigo são diretrizes do SUS: 

I- A participação da comunidade. 

II-  A descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; 

III- Atendimento integral, com prioridade para 

os serviços assistenciais, sem prejuízo das 

atividades preventivas; 

IV- A participação dos profissionais de saúde;  

Estão CORRETOS: 

a)    I, II  
b)    I, II e IV 

c)    I, II, III, 

d)    II, III 
e)    III e IV  

QUESTÃO 33 

Tratando-se da participação da iniciativa privada 

no Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei 

nº 8.080 de 1990, assinale a alternativa correta. 

a) A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante contrato 

ou convênio.  

b) As entidades com fins lucrativos têm 

preferência para participar do SUS, 

comparadas às filantrópicas, haja vista o maior 

potencial tecnológico e de recursos humanos 

dessas empresas. 

c) Os serviços contratados podem decidir normas 

técnicas e administrativas próprias para 

participar do SUS.  

d) Aos proprietários e dirigentes de entidades ou 

serviços contratados, é permitido exercer cargo 

de chefia no SUS. 

e) O SUS poderá recorrer aos serviços ofertados 

pela iniciativa privada somente em casos de 

calamidade pública.  

QUESTÃO 34 

De acordo com a Lei nº 11.350, de outubro de 

2006, o curso de formação inicial para Agentes 

Comunitários de Saúde deve ter carga horária 

mínima de quantas horas?  

a) 30 (trinta)  

b) 40 (quarenta) 

c) 50 (cinquenta) 

d) 60 (sessenta) 

e) 80 (oitenta) 

QUESTÃO 35 

A Política Nacional da Atenção Básica recomenda 

uma população adscrita por equipe de Atenção 

Básica e de Saúde da Família de quantas pessoas?  

a) 1000 a 2.000 

b) 2500 a 3500  

c) 3.000 a 5000  

d) 3.000 a 4.000  

e) 4.000 a 5.500 

QUESTÃO 36 

O ACS deve ter especial atenção aos Recém-

nascidos (RN) com menos de 28 dias, observando 

os seguintes itens, EXCETO: 

 

 

a) Verificar se foi feito o agendamento de retorno 

ao Hospital onde foi realizado o parto, para 

verificação da involução uterina da mãe e icterícia 

no recém nato (RN) 

b) Se já foi feito o teste do pezinho 

c) Os cuidados com o coto umbilical 

d) Se a criança já evacuou ou está evacuando 

regularmente; 

e) Se já foram realizadas as vacinas – BCG, 

hepatite B; 
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QUESTÃO 37 

É importante manter o peso dentro dos limites 

saudáveis. O Índice de Massa Corporal (IMC) 

mostra se o peso está adequado para a altura. Para 

calcular, dividimos o peso em quilogramas pela 

altura em metros, elevada ao quadrado. Para as 

pessoas entre 20 e 60 anos, qual seria o IMC 

classificado como peso adequado:   

a) IMC < 18,5 (menor ou igual a 18,5)  

b) IMC entre 18,5 e 24,99 

c) IMC entre 18,6 e 22,6 

c) IMC entre 25,0 e 29,99  

d) IMC > 30,0 (maior que 30,0)  

QUESTÃO 38 

A tuberculose é uma doença infecciosa e 

contagiosa causada por uma bactéria. O termo 

tuberculose se origina do fato de a doença causar 

lesões chamadas tubérculos. Ela atinge os pulmões, 

podendo também se localizar em outros órgãos. 

Nos pulmões, se denomina tuberculose pulmonar e, 

nos outros órgãos, tuberculose extrapulmonar. As 

ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) para pessoas com diagnóstico de 

tuberculose são, EXCETO: 

a) Supervisionar a tomada da medicação, 

conforme planejamento da equipe. O 

Ministério da Saúde recomenda pelo menos 

três observações semanais, nos primeiros dois 

meses, e duas observações por semana, até o 

seu final 

b) Realizar busca ativa de faltosos e aqueles que 

abandonaram o tratamento; 

c) Nas visitas domiciliares, atender os usuários 

em ambientes arejados (com ventilação de ar) 

e de preferência com luz solar (varandas, perto 

de janelas) 

d) Informar às mulheres em idade fértil, em 

tratamento para tuberculose, que não há 

interferência desses medicamentos na ação dos 

contraceptivos orais (pílulas) 

e) Orientar a coleta do escarro, quando solicitado 

pela UBS; 

QUESTÃO 39 

NÃO corresponde ao papel do ACS junto 

às pessoas com diagnóstico da hanseníase: 

a) Compartilhar com a equipe informações 

colhidas durante a visita domiciliar.  

b)  Nas visitas domiciliares, atender os usuários 

em ambientes mais fechados, sem corrente de 

ar, para não terem risco de contraírem uma 

gripe.  

c)  Orientar sobre o autocuidado que a pessoa 

com hanseníase deve ter (olhos; nariz; mãos e 

pés; ferimentos).  

d)  Supervisionar o uso dos medicamentos, 

quando indicado e conforme planejamento da 

equipe. 

e) Preencher a ficha B-HAN do SIAB (Sistema 

de Informação de Atenção Básica), mantendo-

a atualizada; 

QUESTÃO 40 

Em relação à amamentação, analise as seguintes 

afirmações, identificando-as com V ou F, conforme 

sejam verdadeiras ou falsas. 

(  ) A amamentação deve ser em livre demanda, ou 

seja, sem restringir o número de mamadas ou 

horários fixos para amamentar e sem determinar o 

tempo que o bebê suga em cada mama. 

(   ) No início da mamada, o leite (colostro) é mais 

ralo, pois tem mais água, açúcar, não satisfazendo 

o recém-nato, por não ter gordura. 

(   ) Posição adequada para a mamada: bebê com 

cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido) na 

posição “barriga com barriga” (barriga da criança 

em contato com a barriga da mãe”.  

(  ) Quanto mais o bebê suga mais leite será 

produzido. 

 A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:  

a) F, V, V, F.  

b) V, V, F, F.  

c) V, F, V, F 

d) V, F, V, V. 

e) F,F,V,V 


