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PORTUGUÊS 

 
Utilize o texto a seguir para responder as questões de número 01 a 03. 
 

MEU DIA 
Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o 

relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia vou 
ter hoje.  

Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por 
lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir 
encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. 
Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso 
me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria 
ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar 
ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho 
doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos 
ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades.  

Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter hoje 
para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu 
quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só 
de mim. 

 (Charles Chaplin) 
 
01. Qual das alternativas mais se aproxima da idéia representada pelo 

autor no trecho “... antes que o relógio marque meia noite.”? 
(A) O autor tem uma hora específica para terminar o que tem a 

fazer. 
(B) As horas deveriam demorar mais a passar. 
(C) O autor espera fazer tudo o que planeja antes que o dia acabe. 
(D) Algo especial vai acontecer quando se passar da meia noite. 

 
02. Qual a idéia central do texto? 

(A) Todos os acontecimentos têm um lado positivo e um lado 
negativo e devemos nos sentir felizes por isso.  

(B) Perceber o lado positivo de tudo o que acontece depende 
apenas de uma atitude pessoal. 

(C) Devemos sempre tirar proveito das coisas positivas que 
acontecem em nossas vidas. 

(D) Não devemos agir pensando apenas no lado negativo de tudo o 
que acontece. 

 
03. Qual das palavras abaixo melhor substitui a palavra TÉDIO (l.7) do 

segundo parágrafo? 
(A) Aborrecimento 
(B) Resignação 
(C) Repugnância 
(D) Humilhação 

 
04. Qual a classificação morfológica da palavra sublinhada na oração 

abaixo? 
“Ela chegou até mim e abraçou-me carinhosamente.” 

(A) Adjetivo 
(B) Substantivo 
(C) Pronome 
(D) Advérbio 

 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

“Os alunos dos institutos ___________  usam uniformes 
__________.” 

(A) Afros-asiáticos, verde-olivas. 
(B) Afro-asiáticos, verde-oliva. 
(C) Afro-asiáticos, verdes-oliva. 
(D) Afros-asiático, verdes-olivas. 

 
06. “A onça é um animal característico do Pantanal, porém está 

ameaçado de extinção.”  
A palavra ONÇA é um substantivo: 

(A) Epiceno 
(B) Sobrecomum 
(C) Comum de dois gêneros 
(D) Feminino 

MATEMÁTICA 
 

 
07. Transformando corretamente 0,32 km² em metros quadrados 

obtemos: 
(A) 32 m² 
(B) 3.200 m² 
(C) 32.000 m² 
(D) 320.000 m² 

 

 
08. Quantos pontos em comum possuem duas retas paralelas? 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 10 

 
09. Em um determinado plano há duas retas que possuem um único 

ponto em comum. Qual o nome dado a essas retas em relação ao 
plano? 
(A) Paralelas 
(B) Concorrentes 
(C) Coincidentes 
(D) Derivadas 

 
10. A soma das idades de Márcia e Paulo é igual a 48 anos. Sabendo que 

Paulo tem o triplo da idade de Márcia, qual é a idade de Márcia? 
(A) 6 anos 
(B) 12 anos 
(C) 16 anos 
(D) 32 anos 

11. Qual o valor da expressão numérica 10² + (4 x 3²) – 5² + (5 x 3 + 15)? 
(A) 163 
(B) 141 
(C) 118 
(D) 112 

 
12. Dado o conjunto {1, 41, 56, 87, 273, 307, 313}, quais os números 

primos presentes nesse conjunto? 
(A) 1, 41, 87, 307 
(B) 41, 87, 273, 307, 313 
(C) 41, 56, 307, 313 
(D) 41, 307, 313 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

13. Qual dos itens abaixo corresponde a Lei que regula, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado? 
(A) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
(B) Lei 8.142 de 29 de dezembro de 1990. 
(C) Lei 8.042 de 19 de setembro de 1990. 
(D) 8.180 de 29 de setembro de 1990. 
 

14. Sobre a direção do SUS (Sistema Único de Saúde) assinale a 
alternativa incorreta. 
(A) É única de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal; 
(B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde; 
(C) No âmbito dos Estados é exercida pela Secretaria de Saúde; 
(D) É bipolar sendo que, cada esfera do governo disciplina as 

normas e cria seus órgãos para gerenciar o SUS. 
 
15. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, 

EXCETO: 
(A) Promover a centralização para os Municípios dos serviços e das 

ações de saúde; 
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 
(C) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; 
(D) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 

serviços de vigilância epidemiológica. 
 
16. De acordo com a Lei 8.080/90, a quem cabe financiar o Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena? 
(A) À União com a ajuda de recursos dos Estados; 
(B) À União com recursos próprios; 
(C) À cada Estado no qual se encontra a reserva indígena; 
(D) À União, Estados e Municípios, solidariamente. 

 
17. De acordo com as características do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena marque a alternativa incorreta. 
(A) Descentralizado; 
(B) Hierarquizado; 
(C) Centralizado; 
(D) Regionalizado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. Dos itens abaixo relacionados, qual não corresponde a uma doença 

que tem ligação direta com a água? 
(A) Cólera; 
(B) Esquistossomose; 
(C) Leptospirose; 
(D) Filaríase. 
 

19. Com os exames médicos realizados no pré-natal, é possível identificar 
e reduzir muitos problemas de saúde que costumam atingir a mãe e 
seu bebê.  Doenças, infecções ou disfunções podem ser detectadas 
precocemente e tratadas de forma rápida.  
De acordo com o que preceitua o Ministério da Saúde qual o momento 
ideal para início do pré-natal? 
(A) A partir do 5º mês que é quando já se pode saber o sexo da 

criança. 
(B) A qualquer tempo, todavia de preferência a partir do sexto mês 

que é quando o feto já está quase todo formado. 
(C) O ideal é que as mães iniciem o pré-natal no primeiro trimestre, 

assim que souberem da gravidez. 
(D) O pré-natal só é indicado para gestantes de baixa renda que 

não possuem condições de arcar com 
tratamento/acompanhamento durante toda a gravidez 

 
20. É atribuição do Agente Comunitário de Saúde: 

(A) Suspender medicação, nos casos em que a mesma esteja 
claramente fazendo mal ao usuário; 

(B) Fazer o mapeamento de sua área de trabalho, conhecer as 
famílias pelas quais é responsável, a realidade social, cultural e 
econômica; 

(C) Aferir pressão arterial, marcar consultas, encaminhar para fazer 
exames e fazer sala de espera; 

(D) Vacinar apenas as crianças menores de 05 anos. 
 
21. Marque a alternativa que não corresponde a uma atividade do ACS, 

na sua área de atuação. 
(A) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-

cultural da comunidade de sua atuação; 
(B) Executar atividades de educação apenas para a saúde 

individual; 
(C) Registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  
(D) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas 

como estratégia da conquista de qualidade de vida. 
 
22. Assinale a alternativa incorreta. 

(A) O ACS deve residir na própria comunidade, ter espírito de 
liderança e de solidariedade e preencher os requisitos mínimos 
a serem estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

(B) O ACS prestará seus serviços, de forma remunerada, na área 
do respectivo município, com vínculo direto ou indireto com o 
Poder Público local, observadas as disposições fixadas em 
portaria do Ministério da Saúde. 

(C) As atividades do ACS, embora sejam importantes não são 
consideradas de relevante interesse público. 

(D) O ACS deverá participar ou promover ações que fortaleçam os 
elos entre o setor saúde e outras políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida. 

 
23. Para quem o Agente Comunitário de Saúde presta seus serviços? 

(A) Ministério da Saúde; 
(B) Secretaria Municipal de Saúde; 
(C) Secretaria Estadual de Saúde; 
(D) Gestor Estadual. 

 
24. O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes 

requisitos para o exercício da atividade, EXCETO: 
(A) Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público; 
(B) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 

formação inicial e continuada;  
(C) Haver concluído o ensino fundamental; 
(D) Ter experiência em visita domiciliar. 

 
25. Que doença é também conhecida como ‘sapinho’? 

(A) Ascaridíase; 
(B) Lepra; 
(C) Candidíase; 
(D) Criptosporidíase. 

 
 

 
26. O ACS, dentre muitas outras atribuições acompanha o crescimento e 

o desenvolvimento de crianças de 0 a 05 anos, bem como sua regular 
vacinação. Aponte a alternativa abaixo que corresponde a uma 
doença que embora seja evitada por meio de vacinação não tem sua 
dose aplicada entre o período de 0 a 05 anos de vida da criança. 
(A) Sarampo; 
(B) Tétano; 
(C) Sabin; 
(D) Papiloma vírus Humano. 

 
27. Qual vacina protege a criança do tétano, difteria e tosse convulsa 

tendo sua primeira dose aplicada aos 02 meses de vida? 
(A) DT 
(B) DTP; 
(C) VHB; 
(D) TDT. 

 
28. Na realização de seu trabalho o ACS deverá ser responsável por no 

máximo: 
(A) 75 famílias; 
(B) 100 famílias 
(C) 150 famílias; 
(D) 200 famílias; 

 
29. A Hipertensão Arterial é uma das doenças com maior prevalência no 

mundo moderno, caracteriza-se pelo aumento da pressão arterial. Em 
sendo assim, assinale a alternativa que corresponde a uma atividade 
a ser desempenhada pelo ACS.  
(A) Quando o usuário queixar-se de muita dor de cabeça e 

sonolência, solicitar o quanto antes a realização de exames; 
(B) Autorizar a repetição dos medicamentos para pacientes que já 

utilizam medicação controlada. 
(C) Esclarecer perante a comunidade sobre os fatores de risco 

como hereditariedade, sedentarismo, alcoolismo, obesidade, 
bem como orientar sobre as medidas de prevenção. 

(D) Aferir a cada visita a pressão dos usuários a fim de melhor 
controlar o índice de hipertensão arterial na micro-área.  

 
30. A melhor definição de saúde é: 

(A) Estado de bem estar físico, mental e social; 
(B) Ausência de doença específica; 
(C) Políticas sociais e econômicas que visem a prevenção de 

doenças endêmicas; 
(D) Boa disposição para as atividades físicas regulares bem como 

sono tranqüilo. 
 
31. ‘‘A redução do risco de consumo de drogas através de atividades 

preventivas e de promoção da saúde tornou-se uma tendência 
importante da assistência à saúde na década de 90. Os profissionais 
que assistem adolescentes têm o papel fundamental de ajudar a 
assegurar que todos os jovens sejam competentes e motivados a 
fazer opções sensatas, enquanto estiverem formando hábitos para 
toda a vida. A capacidade de manter os comportamentos saudáveis 
exige que os adolescentes tenham conhecimento, atitudes, 
habilidades, recursos e motivação específicos.’’ (Sonia Regina 
Lambert Passos).  
Considerando o trecho acima, assinale a alternativa que pode 
contribuir para que o jovem comece a utilizar drogas.  
(A) Dificuldade no relacionamento com os pais ou familiares em 

geral; 
(B) Comprometimento para com os estudos;  
(C) Participação e atividades esportivas, educativas e escolares 

organizadas; 
(D) Confiança nas expectativas, normas e valores gerais da 

sociedade.  
 
32. Compete ao ACS na promoção, prevenção e monitoramento das 

situações de risco ambiental e sanitário, EXCETO: 
(A) Identificar as condições ambientais e sanitárias que constituem 

risco para a saúde de indivíduos e populações. 
(B) Informar à equipe de saúde e à população sobre a ocorrência de 

situações de risco, na micro-área de atuação. 
(C) Identificar, monitorar e encaminhar para laboratório o usuário 

suspeito de estar com doença relacionada aos problemas 
sanitários e ambientais locais, a fim de evitar uma epidemia. 

(D) Orientar indivíduos e grupos quanto a medidas de redução ou 
prevenção de riscos ambientais e sanitários em saúde. 
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