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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,0 1,0 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,0 2,0 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,0 4,0 

 
Texto I 
Começa o outono em todo o país 
Estação traz temperaturas amenas e diminuição da chuva no 
Brasil. 
'Estação é de transição, com frentes frias regulares', diz 
meteorologista. 
 

O outono começou às 2h14 desta terça-feira (20), segundo 
meteorologias do Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). 

De acordo com o meteorologista do Cptec José Felipe 
Farias, a estação começa com maiores incursões de massas 
de ar frio sobre o continente. “É uma estação de transição entre 
o verão e o inverno, com frentes frias mais regulares e as 
temperaturas começando a diminuir”, aponta. 

O outono terá mudanças rápidas nas condições de tempo, 
maior frequência de nevoeiros e registros de geadas em locais 
serranos das regiões Sudeste e Sul. Haverá diminuição das 
chuvas em grande parte do país, com o registro dos maiores 
totais de chuva, superiores a 700 milímetros, no extremo norte 
das regiões Norte e Nordeste e no leste do Nordeste, onde se 
inicia o período mais chuvoso. 

A previsão é de que haja mais chuvas no norte de 
Amazonas, Pará, Acre e no Nordeste do país. 

Nas regiões Sul, Sudeste e parte da região Centro-Oeste 
do Brasil, as temperaturas tornam-se mais amenas devido à 
entrada de massas de ar frio, com temperaturas mínimas que 
variam entre 12ºC a 18ºC, chegando a marcas abaixo de 10ºC 
nas regiões serranas. 

No Norte e Nordeste, as temperaturas são mais 
homogêneas, com mínimas variando em 22ºC e máximas de 
30ºC a 32ºC. 

(http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/03/comeca-o-outono.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Podemos afirmar que o fato apresentado no texto acima 
infere a: 
a) Uma reportagem sobre uma estação do ano que 

apresenta forte frequência de nevoeiros e chuvas 
superiores a 700 milímetros. 

b)  Uma nota sobre a chegada do outono que irá 
apresentar uma maior frequência de chuvas, geadas e 
nevoeiros. 

c)  Um infográfico sobre a estação de transição entre o 
inverno e o verão em que as temperaturas são mais 
homogêneas. 

d)  Uma notícia sobre a estação de transição entre o verão 
e o inverno em que o tempo irá apresentar uma maior 
frequência de nevoeiro. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Indique o item em que todas as palavras devem ser 
preenchidas com X: 
a)  _adrez / cai_a / pran_a. 
b)  _u_u / pi_ar / bai_o. 
c)  mo_ila / pei_e / _utar. 
d)  me_erica / en_ame / bru_a. 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Dadas as palavras: 
I –  me-teo-ro-lo-gi-a. 
II –  in-cur-são. 
III –  ne-vo-ei-ro. 
IV – mas-sas. 
Constamos que a separação silábica está correta: 
a)  I, apenas. 
b)  I e II. 
c)  I, II e III. 
d)  II, III e IV. 

 
04. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

No texto, a palavra “frequência” é acentuada graficamente 
porque é uma palavra: 
a)  oxítona. 
b)  paroxítona terminada em ditongo crescente. 
c)  paroxítona terminada em A. 
d)  proparoxítona. 

 
05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Em “as temperaturas tornam-se mais amenas devido à 
entrada de massas de ar frio...” está observada a 
necessidade do sinal de crase. Também está CORRETO o 
uso desse acento indicativo de crase na frase: 
a)  Começou à chover repentinamente na cidade. 
b)  Não me refiro à atividades desonestas. 
c)  O número de reprovados chegou à vinte. 
d)  Nessa medida, à noite, todos ficaram inseguros. 
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06. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 
“É uma estação de transição entre o verão e o inverno, 
com frentes frias mais regulares e as temperaturas 
começando a diminuir”, aponta. O uso das aspas se dá na 
mesma função em qual frase abaixo: 
a)  Segundo Mattoso Câmara Jr., “estilo literário e gíria 

são, em verdade, dois pólos da Estilística...” 
b)  Após a copa do Mundo, tudo parece voltar ao “normal” 

no Brasil. 
c)  A televisão brasileira cria os viciados em “reality 

shows”. 
d)  Sabe, “bicho”, você tem que “entrar nesta onda”. 
 

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Em “Berlim, capital da Alemanha, é uma bela cidade”. As 
vírgulas (,) foram utilizadas para: 
a)  Indicar a omissão de um termo. 
b)  Separar diversos itens de uma enumeração. 
c)  Indicar enumeração explicativa. 
d) Isolar aposto. 

 
08. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Observe as palavras abaixo e marque a opção correta: 
I –  alemão – alemões. 
II –  balão – balões. 
III –  cidadão – cidadões. 
IV – escrivão – escrivães. 
a)  I, apenas. 
b)  I e II. 
c)  II e III. 
d)  II e IV. 
 

09. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0) 
De acordo com a norma padrão da língua, a frase que se 
apresenta correta quanto à grafia e à flexão está na opção: 
a)  Nos anos 70, começou uma corrida contra as 

mudanças climáticas à procura de uma solução limpa e 
barata de que o mundo precizava, com aplausos. 

b)  Alguns países, por enquanto, mantiveram seus planos 
sobre a construção de novas usinas elétricas. 

c)  Se outros países não se disporem a examinar bem o 
caso das usinas elétricas, poderão se arrepender mais 
tarde. 

d)  Os argumentos não caberem no projeto dos dirigentes 
que são a favor da construção das usinas nucleares, só 
resta conviver com o medo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
Assinale a alternativa correta, quanto à concordância. 
a)  Fazem anos que cheguei do encontro de ambientalista 

na Suíça. 
b)  Roberta saiu meia cansada do consultório em que 

trabalha. 
c)  Pagas às despesas, estudo, trabalho, diversão, tudo 

vale a pena. 
d)  Com uma carta explicativa, segue anexos o material 

para exame. 
 

MATEMÁTICA  
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 14 0,5 2,0 1,0 
Da questão 15 à questão 18 1,0 2,0 2,0 
Da questão 19 à questão 20 2,0 2,0 4,0 

 
11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Uma torneira pingando 150 gotas de água  por hora 
durante um mês de trinta dias, terá desperdiçado qual 
volume de água em litros. Considerando gotas de um cm³ 
de volume? 
a) 1080L 
b) 10,8L 
c) 108L 
d) 30L 
 

 
 
 
12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Em uma fábrica são produzidos 120 sacos de argamassa 
por hora. Quantos sacos de argamassa serão produzidos 
em 4 semanas, sabendo-se que a produção só ocorre de 
2ª à  6ª feira, nos horários de 08h às 12h e das 13h às 
17h? 
a) 19200. 
b) 1920. 
c) 192. 
d) 192000. 

 
 
 
13. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Em um restaurante self-service, o quilo de alimentos custa 
R$ 15,00. Um grupo de seis pessoas consumiu alimentos 
na seguinte proporção: duas pessoas consumiram meio 
quilo cada uma; 03 pessoas consumiram 800 gramas 
cada e uma pessoa consumiu 400 gramas. Qual o valor 
total da conta? 
a) R$ 40,00 
b) R$ 400,00 
c) R$ 45,00 
d) R$ 39,00 
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14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Uma residência deverá ser construída em cem dias por 
um grupo de seis operários. Se o proprietário contratar 
mais nove operários, considerando o mesmo ritmo de 
trabalho, em quantos dias a casa será construída? 
a) 40 dias, sendo que as grandezas envolvidas são 

diretamente proporcionais. 
b) 120 dias, sendo que as grandezas envolvidas são 

diretamente proporcionais. 
c) 120 dias, sendo que as grandezas envolvidas são 

inversamente proporcionais. 
d) 40 dias, sendo que as grandezas envolvidas são 

inversamente proporcionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Um reservatório de água com capacidade de 30 m³ se 
encontrava completamente vazio. Uma bomba com vazão 
constante de 12.000 litros por hora é ligada às 16 horas. 
Em qual momento o reservatório estará completamente 
cheio? 
a) 17h:30min. 
b) 18h:30min. 
c) 18h:00min. 
d) 17h:00min. 
 

 
 
 
 
 
 
16. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Qual é o percentual de admissão do reservatório citado na 
questão anterior (15ª questão) para cada hora de 
alimentação? 
a) 40% por hora. 
b) 30% por hora. 
c) 20% por hora. 
d) 10% por hora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Corinha é vendedora em uma loja de eletrodomésticos. 
Ela recebe uma comissão sobre o valor de suas vendas. 
No mês de março sua comissão lhe rendeu o valor de R$ 
2.845,00. Se o valor da comissão é de 5%. Quanto a 
Corinha vendeu? 
a) R$ 60.000,00. 
b) R$ 56.900,00. 
c) R$ 56.000,00. 
d) R$ 60.500,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Em uma escola 70% dos alunos se encontram na faixa 
etária de 14 a 18 anos de idade, sabendo-se que 40% dos 
alunos compreendidos nesta faixa etária são do sexo 
feminino. Que percentual dos alunos têm entre 14 e 18 
anos e são do sexo masculino? 
a) 50% 
b) 48% 
c) 46% 
d) 42% 

 
 
 
 
 
 
 
19. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  

O lucro mensal de uma fábrica de queijo é dado pela 
fórmula: Y = 20X/3. Sendo y o lucro em reais e x o número 
de queijos produzidos por mês. Qual o lucro mensal dessa 
fábrica quando ela produz 150 queijos? 
a) R$ 1.500,00. 
b) R$ 1.300,00. 
c) R$ 1.100,00. 
d) R$ 1.000,00. 
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20. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
Um time de futebol ganhou oito jogos mais do que perdeu 
e empatou três jogos menos do que ganhou em 31 
partidas de futebol. Quantas perdeu? 
a) Seis. 
b) Cinco. 
c) Quatro. 
d) Três. 

 
 
 
 
 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 21 à questão 28 0,5 3,0 1,5 
Da questão 29 à questão 36 1,0 3,0 3,0 
Da questão 37 à questão 40 2,0 3,0 6,0 

 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

É medida fundamental na prevenção das diarreias 
infantis: 
a)  Evitar desmame precoce; 
b)  Vacinar contra o sarampo; 
c)  Oferecer sucos de frutas; 
d)  Orientar dieta constipante. 

 
22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

A virose considerada fator de risco para o feto nos três 
primeiros meses de gravidez é: 
a)  Brucelose; 
b)  Varicela; 
c)  Toxoplasmose;  
d)  Rubéola. 

 
23. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Analise as ações sobre formas de evitar a proliferação do 
Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue: 
I -  Manter os ralos limpos, jogando água sanitária. 
II -  Manter limpa as calhas, lajes e piscinas tratadas. 
III - Manter a caixa d’água destampada para evitar que o 

mosquito se prolifere. 
IV - Guardar pneus em locais descobertos. 
Estão corretas quais ações? 
a)  Apenas I e IV; 
b)  Apenas I, II e III; 
c)  Apenas I e II; 
d)  Apenas II e IV. 

 
 
 
 
 
 

24. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Doença sexualmente transmissível (ou DST) é a 
designação pela qual é conhecida uma categoria de 
patologias, antigamente conhecidas como doenças 
venéreas. São doenças infecciosas que se transmitem 
essencialmente pelo contato sexual. Dentre as DST 
(Doenças Sexualmente Transmissíveis), podemos citar, 
exceto: 
a)  AIDS, Hepatite B e Candidíase; 
b)  AIDS, Cancro Mole e Linfogranuloma Venéreo; 
c)  AIDS, HPV e Hepatite A; 
d)  Gonorreia, HPV e Pediculose Pubiana. 

 
25. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

É recomendado a todas as gestantes tomarem a vacina 
contra: 
a)  Febre amarela; 
b)  Toxoplasmose; 
c)  Histoplasmose; 
d)  Tétano neonatal. 

 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Doença infectocontagiosa causada por uma bactéria, é 
transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas de 
saliva, pode ocorrer em vários órgãos do corpo, como 
ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o 
cérebro). Assinale a alternativa correta: 
a)  Meningite bacteriana; 
b)  Hantavírus; 
c)  Hanseníase; 
d)  Tuberculose. 

 
27. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário de 
Saúde observou que determinada criança não havia 
tomado a terceira dose da vacina tríplice bacteriana. Esta 
vacina protege a criança das seguintes doenças: 
a) Hepatite C, rubéola e difteria; 
b) Difteria, tétano e coqueluche; 
c) Sarampo, caxumba e rubéola; 
d) Tétano, tuberculose e influenza. 
 

28. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Uma adolescente informou ao Agente Comunitário de 
Saúde que é soropositiva para o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e que foi infectada por transmissão vertical. 
Isto significa dizer que o HIV foi transmitido através de: 
a) Uso de seringas ou agulhas contaminadas com o 

vírus; 
b)  Sua mãe, durante a gestação, parto ou aleitamento; 
c)  Relações sexuais sem o uso da camisinha; 
d)  Lesões na mucosa vaginal. 
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29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Os medicamentos podem ser identificados pelo 
ingrediente principal da fórmula farmacêutica, o princípio 
ativo, que recebe a seguinte denominação: 
a)  Químico; 
b)  Fantasia; 
c)  Genérico; 
d)  Comercial. 

 
30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Assinale a alternativa que afirma o primeiro procedimento 
a ser adotado em um indivíduo que sofreu mordida de um 
cachorro. 
a)  Aplicar vacina antitetânica; 
b)  Aplicar vacina anti-rábica; 
c)  Capturar e observar o animal; 
d)  Limpar o ferimento e pele adjacente. 
 

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
O Agente Comunitário de Saúde constata que em uma 
determinada área da comunidade tem muita diarreia, 
havendo uma casa, inclusive, em que as quatro crianças 
estão com diarreia, além de alguns adultos. Assinale a 
alternativa que indica a razão da referida situação: 
a)  Esta situação vem da carvoaria que está próxima às 

casas e solta muita fumaça; 
b)  Esta situação é causada pela desunião da 

comunidade, que não sabe se organizar e lutar por 
seus direitos; 

c)  Esta situação decorre da baixa cobertura vacinal 
ocorrida na última campanha de vacinação contra 
poliomielite; 

d)  Esta situação vem da água, porque tem um poço só 
na comunidade, de boca aberta, e durante o tempo de 
inverno a água da chuva cai toda dentro do poço e 
depois é consumida pela comunidade. 

 
32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

O Agente Comunitário de Saúde tem um papel importante 
no planejamento de cada ação de saúde a ser 
desenvolvida na comunidade. É exemplo desta ação: 
a)  Pedir à Prefeitura e a outros órgãos públicos e 

instituições, a implantação de uma infraestrutura 
básica, independente das prioridades decididas na 
comunidade; 

b)  Apoiar a equipe de saúde, estimulando ações 
conjuntas em parceria com a Prefeitura, outros órgãos 
públicos e instituições, sempre de acordo com as 
prioridades decididas na comunidade; 

c)  Estimular as pessoas da comunidade a participarem 
do Conselho Municipal de Saúde, de forma individual; 

d)  Liderar a equipe de saúde para desencadear ações de 
saúde que realmente atendam aos interesses da 
comunidade. 

 
 
 

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
O acompanhamento das famílias através da visita 
domiciliar é uma das atividades mais importantes dos 
Agentes Comunitários de Saúde. Ao fazer este 
acompanhamento, é possível: 
a)  Identificar somente as pessoas que não estão bem de 

saúde; 
b)  Ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus 

problemas de saúde e ajudá-las a organizar suas 
ações para tentar resolvê-los; 

c)  Ensinar às pessoas medidas complexas de prevenção 
e orientá-las a usar corretamente os medicamentos, se 
forem solicitados; 

d)  Descobrir o que as pessoas precisam saber sobre os 
seus problemas de saúde e obrigá-las a procurar 
ajuda para resolvê-los. 

 
34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

O Agente Comunitário de Saúde precisa estar atento a 
quatro verbos importantes no seu trabalho e que refletem 
a maioria das suas ações. São eles: 
a)  Identificar; deliberar; tratar e acompanhar; 
b)  Encaminhar; coordenar; desencadear e orientar; 
c)  Identificar; encaminhar; orientar e acompanhar; 
d)  Acompanhar; comunicar; identificar e falar. 

 
35. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

O cadastramento das famílias é uma das principais ações 
que o Agente Comunitário de Saúde precisa fazer. Essa 
ação tem como principal objetivo: 
a)  Conhecer as condições de vida das famílias que vai 

acompanhar para fazer o diagnóstico da comunidade; 
b)  Elaborar o mapa de acompanhamento das famílias; 
c)  Identificar os principais conflitos de interesse dentro da 

comunidade; 
d)  Obter um maior controle sobre a vida das pessoas que 

moram na comunidade. 
 

36. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Os instrumentos mais utilizados pelos Agentes 
Comunitários de Saúde são: 
a)  A entrevista, a visita domiciliar, o cadastramento das 

famílias, o mapeamento da comunidade, as reuniões 
comunitárias; 

b)  A entrevista, a visita domiciliar, o cadastramento das 
famílias, o estetoscópio e esfigmomanômetro, as 
reuniões comunitárias; 

c)  A visita domiciliar, o termômetro clínico, o 
mapeamento da comunidade, as reuniões 
comunitárias; 

d)  As reuniões comunitárias, a entrevista, o 
cadastramento das crianças, o cadastramento para 
bolsa escola, o mapeamento da área de risco. 
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37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Um agente comunitário de saúde identificou um caso 
suspeito de tuberculose em uma família visitada. Qual o 
procedimento correto a ser tomado por esse agente? 
a)  Encaminhar a pessoa para a unidade básica de saúde 

para fazer o diagnóstico; 
b)  Trazer a medicação para a pessoa e orientá-la a 

maneira correta de como tomá-lo; 
c)  Orientar a pessoa dos cuidados para não transmitir a 

doença aos outros membros da família; 
d)  Solicitar que os familiares separem talheres e pratos 

da pessoa para evitar o contágio. 
 

38. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
As equipes do Programa Saúde da Família (PSF) 
realizam várias atividades que estão inseridas dentro do 
programa de atenção à população. Os resultados dessas 
atividades devem ser avaliados pelo seguinte sistema: 
a) SIAB; 
b) SINASC; 
c) SISVAN; 
d) DATASUS. 

 
39. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  

Analise as afirmativas: 
I -  A ficha A é utilizada para o cadastramento das 

famílias. 
II - A ficha B é utilizada no acompanhamento de 

gestantes. 
III - A ficha D registra as atividades diárias do Agente 

Comunitário de Saúde. 
Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
a)  II ; 
b)  I e II; 
c) I, II e III; 
d)  III. 

 
40. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0) 

Sobre educação ambiental (EA), é INCORRETO afirmar: 
a)  Na década de 80, do séc. XX, a partir dos movimentos 

contraculturais, surgiu o movimento ecológico que 
trazia como uma de suas propostas a difusão da 
educação ambiental como ferramenta de mudanças 
nas relações do homem com o ambiente; 

b)  A Educação Ambiental (EA) surge como resposta à 
preocupação da sociedade com o futuro da vida; 

c)  Sua proposta principal é a de superar a dicotomia 
entre natureza e sociedade, através da formação de 
uma atitude ecológica nas pessoas; 

d)  Um dos seus fundamentos é a visão socioambiental, 
que afirma que o meio ambiente é um espaço de 
relações, é um campo de interações culturais, sociais 
e naturais (a dimensão física e biológica dos 
processos vitais). 
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