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AGENTE COMUNITÁRIO 
 

1. Indique a alternativa que expressa a função 
sintática do termo destacado: 
O trabalho me convém. 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 

  
2. O sinônimo do termo sublinhado no período 

abaixo é: 
Fui tratada com polidez! 
a) Arrogância. 
b) Delicadeza. 
c) Miséria. 
d) Sabedoria. 

 
3. Complete as lacunas abaixo, de acordo com a 

norma culta da língua, e aponte a alternativa 
correta: 
A _____ provocou a ______ das aulas e a 
_____ de duas pontes. 
a) Enchente – suspenção – destruisão. 
b) Enxente – suspensão – destruisão. 
c) Enxente – suspenção – destruição. 
d) Enchente – suspensão – destruição. 

 
4. A Figura de Linguagem presente em O 

Senador enriqueceu por meios ilícitos é: 
a) Anáfora. 
b) Antítese. 
c) Eufemismo. 
d) Gradação. 

 
5. As obras Vozes d´África, O Navio Negreiro e 

Os Escravos são de autoria de: 
a) Casimiro de Abreu. 
b) Gonçalves Dias. 
c) Álvares de Azevedo. 
d) Castro Alves.  

 
6. Analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 
I. Liga o rádio, pois quero saber como está o 

trânsito aqui. 
II. Fomos ao teatro, todavia estava fechado. 

 
a) Em I há oração coordenada sindética 

explicativa, e em II adversativa. 
b) Em I há oração coordenada sindética 

conclusiva, e em II explicativa. 
c) Em I e II há orações coordenadas sindéticas 

adversativas. 
d) Em I há oração coordenada sindética 

explicativa, e em II aditiva. 
 
 
 
 

7. Aponte a alternativa em que o plural dos 
substantivos compostos está incorreto: 
a) Guardas-civis. 
b) Salários-família. 
c) Cabra-cegas.  
d) Beija-flores. 
 

8. Indique o plural incorreto: 
a) Cruz – cruzes. 
b) Bênção – bênçãos. 
c) Pires – pires. 
d) Cão – cãos. 

 
9. Analise as assertivas e indique a alternativa 

correta: 
I. Os ganhadores somos nós. 

II. A toalha ficou meia manchada. 
III. Trezentas gramas de presunto é suficiente. 

 
a) I, II e III estão de acordo com as regras de 

concordância. 
b) Somente I está de acordo com as regras de 

concordância. 
c) Somente I e II estão de acordo com as 

regras de concordância. 
d) Somente II e III estão de acordo com as 

normas de concordância. 
 

10. Aponte a substantivo masculino: 
a) Cal. 
b) Guaraná. 
c) Hélice. 
d) Omelete. 

 
11. O substantivo coletivo de porcos é: 

a) Atilho. 
b) Vara. 
c) Corja. 
d) Legião. 

 
12. Aponte a alternativa em que há erro na grafia 

das palavras: 
a) Eu encoragei Lara a andar de escuna. 
b) Fazer isso me dá vertigem. 
c) O varejão está em promoção. 
d) Ajeitou o biquíni e entrou no mar. 

 
13. Na oração Eu poria blusa, mas a esqueci em 

casa, o verbo sublinhado encontra-se 
conjugado: 
a) No pretérito perfeito do modo indicativo. 
b) No pretérito mais-que-perfeito do modo 

indicativo. 
c) No futuro do pretérito do modo indicativo. 
d) No futuro do presente do modo indicativo. 
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14.  Complete as lacunas, respectivamente, de 
acordo com a norma culta da língua e aponte a 
alternativa correta: 
A ____ do cinema começará às 21 horas. 
Para encontrar aquele queijo, vá à ____ de 
laticínios. 
a) Sessão – seção. 
b) Cessão – sessão. 
c) Ceção – seção. 
d) Sessão – sessão. 

 
15. Em qual das alternativas abaixo há um advérbio 

sublinhado? 
a) Ele está descansando no meu quarto. 
b) Certamente iremos ao jogo. 
c) Brincou muito, mas ainda tinha energia. 
d) Cuidado! Você pode queimar o dedo. 

 
16. Aponte a oração que não possui sujeito: 

a) Muitos convidados não compareceram ao 
evento. 

b) Está calor! 
c) Telefonaram para João. 
d) Pais, tios e primos ficaram chateados. 
 

17. Em relação à frase Julia ofereceu o carro 
para mim, assinale a alternativa correta: 
a) “o carro” é predicativo do sujeito. 
b) O verbo é intransitivo. 
c) O verbo é de ligação. 
d) O verbo é transitivo direto e indireto. 

 
18. Aponte o antônimo da palavra ranheta: 

a) Impertinente. 
b) Bem-humorado.  
c) Pessimista. 
d) Submisso. 

 
19. Aponte a alternativa em que não há um 

substantivo e seu diminutivo: 
a) Estátua – estatueta. 
b) Barba – barbicha. 
c) Copo – copázio. 
d) Ponte – pontilhão. 

 
20. Regência trata das relações entre os termos da 

frase. Logo, complete as lacunas com as regras 
de regência verbal, e assinale a alternativa 
correta: 
Joaquim obedece ____. 
Custou ____ castigar o filho. 
a) À mãe – ao pai. 
b) A mãe – o pai. 
c) À mãe – o pai. 
d) A mãe – ao pai. 

 
 
 
 

21. O Estado de Israel foi criado em 1948 e desde 
então, têm sido freqüentes as guerras e os 
conflitos militares entre israelenses e árabes. 
Sobre tais incidentes bélicos, existe: 
a) Um conflito econômico baseado nos 

interesses israelenses de manter seus poços 
de petróleo no Oriente Médio. 

b) Um conflito religioso, envolvendo povos 
muçulmanos (libaneses, egípcios, sírios, 
jordanianos e palestinos) contra os judeus. 

c) Um conflito geopolítico, envolvendo a 
maioria israelense muçulmana contra a 
minoria árabe. 

d) Um conflito pela água dos rios Tigre e 
Eufrates, na região conhecida como 
Mesopotâmia. 

 
22. Leia o texto abaixo 
 

Meta de corte nas emissões do Japão 
pressiona os EUA 

A promessa do futuro primeiro-ministro do 
Japão, Yukio Hatoyama, de cortar 25% das 
emissões de gases-estufa do país até 2020 em 
relação a 1990 cria um clima de pressão sobre 
nações ricas nas negociações para o novo tratado 
do clima. A medida anunciada anteontem, porém, 
deixou claro que, sem um comprometimento maior 
dos EUA, o bloco continuará muito aquém da meta 
apontada por cientistas como ideal. Somadas todas 
as promessas mais ousadas do grupo de países que 
mais contribuiu para o agravamento do efeito 
estufa, apenas 15% dos gases-estufa seriam 
cortados até 2020. A ciência, porém, afirma que só 
um corte da ordem de 40% nesse período pode 
evitar que o planeta não aqueça mais de 2°C até o 
fim do século.  

 
Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u621316.shtml, 
acessado em 16 de dezembro de 2009. 
 

O efeito estufa é um dos fenômenos 
atmosféricos mais importantes para a 
manutenção da vida no planeta Terra. Consiste 
na retenção de parte da radiação infravermelha 
que é refletida pela superfície do planeta. 
Alguns gases têm a capacidade absorver esta 
radiação, recebendo então o nome de gases 
estufa. Dentre os gases estufa, destacam-se: 
a) Gás carbônico, metano e dióxido de cloro. 
b) Metano, ozônio e óxidos de prata. 
c) Dióxido de cloro, óxidos de prata e ozônio. 
d) Gás carbônico, metano e vapor d’água. 
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23. Leia o texto a seguir: 
 
Metade do esgoto do litoral de São Paulo vai 

para o mar 
 
Pelo menos metade do esgoto produzido nas 

13 cidades do litoral paulista é despejada sem 
tratamento no mar e no lençol freático, com a 
contaminação por meio de fossas sépticas. Isso 
equivale a 1,5 mil litros de esgoto por segundo, o 
suficiente para encher em uma hora duas piscinas 
olímpicas, de 2,5 milhões de litros cada uma. Hoje, 
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) cobre 53% da Baixada Santista 
e 35% do litoral norte. Nesta semana, uma em 
cada três praias da Baixada Santista e do litoral 
norte foi considerada imprópria pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) - 
situação que deve ficar mais crítica nas próximas 
semanas com a invasão de turistas. Cinco praias 
que apresentaram concentração de bactérias por 
causa da poluição estão em Ilhabela, cidade com o 
pior porcentual de atendimento da Sabesp. Ali, a 
rede de esgoto não ultrapassa os 4% de cobertura.  

A maioria das casas recolhe o esgoto em 
fossas sépticas, pouco seguras para terrenos 
arenosos como os do litoral, em que as águas 
subterrâneas facilmente se deslocam entre os 
reservatórios contaminados e o mar. "Essa é uma 
solução que pode funcionar em áreas adensadas e 
com manutenção rigorosa", afirma o presidente 
executivo do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho. 
"Mas sabemos que não é a situação do litoral. 
Mesmo o que está na fossa acaba no mar."  

Até o ano que vem, a Sabesp deve ampliar 
a coleta de esgoto na cidade para 36%. "E tudo 
que for coletado será tratado", diz José Bosco de 
Castro, superintendente da companhia no litoral 
norte. A empresa diz que está investindo na 
ampliação do sistema já para a próxima 
temporada. Até 2015, a cobertura deve chegar a 
85%. "Enfrentamos dificuldades como a ocupação 
desordenada, áreas de proteção, construções 
próximas de córregos e rios", afirma Castro.  
Fonte: 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/agencia/2009/12/18/ult4469u50471.jht
m, acessado em 18 de dezembro de 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre o texto e seus conhecimentos sobre o 
assunto, pode-se afirmar que: 
a) O despejo de esgoto “in natura” no mar 

causa danos à biodiversidade marinha, 
devido às alterações genéticas ocorridas nos 
organismos existentes nos topos de morros 
que margeiam a Serra do Mar. 

b) Os rios que drenam suas águas para o mar 
contêm alta concentração de poluentes 
oriundos do esgoto doméstico, 
principalmente nitratos e fosfatos, que 
causam eutrofização destes corpos d’água. 

c) O despejo de esgoto doméstico nos 
ambientes costeiros não causa grandes 
danos à biodiversidade. As ondas do mar 
deslocam estes poluentes para áreas mais 
distantes da costa litorânea. 

d) A biodiversidade marinha tem condições de 
decompor com rapidez os dejetos 
domésticos. Naturalmente, o esgoto é 
introduzido na cadeia alimentar de fungos e 
bactérias marinhas, não causando danos 
ambientais à fauna e flora marinha. 

 
24. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 

um indicador de qualidade de vida elaborado 
pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Sua medição varia de 0 a 1, 
sendo que os valores mais próximos a 1 
indicam melhores condições de vida. Sobre o 
assunto, considere as afirmativas e assinale a 
alternativa correta: 

I. A elaboração do IDH considera dados 
referentes à saúde, educação e renda. 

II. O IDH do Brasil, em 2009, foi de 0,78, 
muito próximo do grupo de países de alto 
IDH. 

III.  Todos os países africanos têm IDHs 
considerados baixos, ou seja, inferior a 0,5. 

IV. Nos últimos anos, a elaboração do IDH 
utilizou dados referentes ao saneamento 
básico e natalidade. 
 

a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas a afirmativa II é correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e IV são corretas. 
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25. A tabela abaixo apresenta a origem da energia 
consumida no Brasil no ano 2000. 

 
Brasil: consumo de energia segundo a fonte 

 
Fonte energética Origem (%) 

Hidráulica 38 
Petróleo e gás natural 36 

Biomassa 18,5 
Carvão mineral 5 
Outras fontes 1,9 

Urânio 0,6 
Fonte: IBGE, 2000. 

 
Através dos dados apresentados: 
a) Mais da metade da energia consumida no 

Brasil é de fontes não renováveis de 
energia. 

b) Os combustíveis fósseis correspondem por 
41% da origem energética do Brasil. 

c) As fontes renováveis geram 26% da energia 
consumida no país. 

d) Não há geração de energia nuclear no 
Brasil. 

 
26. A produção mundial de alimentos cresceu mais 

depressa que a população do globo, nas três 
últimas décadas do século XX. Mesmo com este 
cenário, em algumas partes do mundo existem 
pessoas em estado de fome e subnutrição. A 
explicação a este fato deve-se: 
a) À dificuldade em distribuir a produção de 

alimentos devido à carência de meios de 
transporte eficazes. 

b) À constante seca que atinge grande parte 
da zona equatorial do planeta. 

c) À desigual distribuição de renda em escala 
planetária, que impede o acesso aos 
produtos alimentares. 

d) Ao fim da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que distribuía os alimentos nas 
áreas mais distantes dos grandes centros 
econômicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Analise a notícia abaixo: 
O governador afastado do Distrito Federal, 
_______ (sem partido), foi informado pelo 
secretário Alberto fraga (Transportes) e por seus 
advogados que circula na imprensa a notícia de que 
o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), 
Marco Aurélio Melo, negou o pedido de liberdade 
apresentado pela defesa (...). 
Fonte: modificado, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u693391.shtml, 12 de 
fevereiro de 2009. 
 

A lacuna é devidamente preenchida na 
alternativa:  
a) José Roberto Arruda. 
b) Alcides Rodrigues. 
c) Blairo Maggi. 
d) Wellington Dias. 

 
28. Um capital de R$ 4.500,00 foi aplicado por três 

anos a juros simples e após esse prazo obteve-
se o montante de R$ 8.550,00. A taxa utilizada 
foi de: 
a) 35%. 
b) 48%. 
c) 30%. 
d) 50%. 

 
29. Um depósito tem 25% da sua capacidade 

preenchida com leite. Se acrescentarmos 
16.300 litros de leite, ele passará a ter 45% de 
sua capacidade preenchida. Quantos litros de 
leite comporta esse depósito? 
a) 99.100. 
b) 69.300. 
c) 78.000. 
d) 81.500. 

 
30. Em uma pesquisa feita por um professor em 

uma faculdade, com 300 alunos do último ano 
de Direito, observou-se que: 130 alunos 
querem atuar na área Cível, 140 na área Penal, 
90 na área Trabalhista; 50 nas áreas Cível e 
Penal; 60 nas áreas Penal e Trabalhista; 30 nas 
áreas Trabalhista e Cível; e 30 nas três áreas. O 
número de alunos entrevistados que não 
querem atuar em nenhuma dessas três áreas é: 
a) 70. 
b) 50. 
c) 80. 
d) 30. 

 
31. Determine as outras raízes da equação 

algébrica , sendo que o 
número – 5 é uma de suas raízes. 
a) {–2; +3}. 
b) {–1; +2}. 
c) {–3; +2}. 
d) {–2; +1}. 
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32. Quantos são os possíveis resultados para os 
três primeiros lugares de um concurso de 
beleza com 8 candidatas, sendo que não pode 
haver empate? 
a) 56. 
b) 224. 
c) 336. 
d) 182. 

 
33. Em certas regiões rurais do Brasil, áreas são 

medidas em alqueires mineiros. Um alqueire 
mineiro é a área de um terreno quadrado de 
220 metros de lado. A área, em quilômetros 
quadrados, de uma fazenda com 50 alqueires 
mineiros é: 
a) 0,0242. 
b) 0,242. 
c) 2.420. 
d) 2,42. 

 
34. Dados  e , calculando 

, obtêm-se:  
a)  
b)  
c)  
d)  

 
35. Uma blusa e uma calça custam juntas             

R$ 140,00. A blusa custa a terça parte da calça 
mais R$ 20,00. Qual o preço da blusa e da 
calça, respectivamente? 
a) R$ 20,00; R$ 120,00. 
b) R$ 30,00; R$ 110,00. 
c) R$ 50,00; R$ 90,00. 
d) R$ 40,00; R$ 100,00.  

 
36. Um terreno retangular foi cercado com 3 voltas 

horizontais de arame farpado. Quais são as 
suas dimensões, sabendo-se que foram gastos 
354 m desse arame e a área desse terreno 
mede 840 m²? 
a) 40 m e 21 m. 
b) 35 m e 24 m. 
c) 60 m e 14 m. 
d) 42 m e 20 m. 

 
37. Sabendo-se que  e  são raízes da equação 

, então o valor da expressão 
 é: 

a) 126. 
b) 536. 
c) 336. 
d) 1.296. 

 
 
 
 
 
 
 

38. Qual é a razão da P.A. crescente, formada por 3 
elementos, sabendo-se que a soma desses 
elementos é 6 e o produto deles é – 42? 
a) – 5. 
b) + 3. 
c) + 5. 
d) – 3. 
 

39. Se a diferença entre dois números é 5 e a 
diferença entre o quadrado do primeiro e o 
produto entre eles é igual a 15, então a soma 
desses dois números é: 
a) 1.  
b) 4. 
c) 3. 
d) 2. 

 
40. Certa mistura contém álcool e gasolina na razão 

de 1 para 6, respectivamente. Quantos 
centímetros cúbicos de gasolina há em 168 
litros dessa mistura? 
a) 168.000 cm³. 
b) 144.000 cm³. 
c) 24.000 cm³. 
d) 125.000 cm³. 

 
41. Com objetivo de treinar corrida, Júlio dá 12 

voltas ao redor de uma piscina circular 
percorrendo assim 5.652 m diários. O raio 
dessa piscina tem por medida: 
a) 48 m. 
b) 58 m. 
c) 75 m. 
d) 65 m. 

 
42. Júlia é 5 anos mais velha que Laura, que por 

sua vez é 3 anos mais nova que Carla. A soma 
dos  da idade de Júlia com a terça parte da 
idade de Laura resulta em 9. Qual a idade de 
Carla? 
a) 9. 
b) 12. 
c) 14. 
d) 6. 

 
43. Dado um paralelepípedo retangular de 

dimensões 4 cm, 8 cm e 15 cm, calcule a área 
total: 
a) 424 cm². 
b) 212 cm². 
c) 424 m². 
d) 212 m². 

 
 
 
 
 
 
 






 

PT 01/2010 – Agente Comunitário  Página 6 

44. Aplica-se um capital inicial de R$ 45.000,00 
durante 9 meses à taxa de juro composto de 
5% ao mês. Qual será o seu montante 
acumulado no final da aplicação?  
Dado:  
a) R$ 69.750,00. 
b) R$ 6.975,00. 
c) R$ 697.500,00. 
d) R$ 9.584,00. 

 
45. Ao dividir 610 em três partes que devem ser 

diretamente proporcionais aos números 7 e 

8, e inversamente proporcionais a , 2 e 4, 

obtém-se: 
a) 60; 200; 350. 
b) 80; 260; 270. 
c) 40; 180; 100. 
d) 60; 350; 200. 

 
46. Uma urna contém 6 bolas amarelas e 4 pretas; 

dela são retiradas duas bolas, uma após a 
outra, sem reposição. A primeira bola retirada é 
de cor preta. Qual a probabilidade aproximada 
de que a segunda bola seja amarela? 
a) 26,7%. 
b) 68,7%. 
c) 63,2%. 
d) 31,8%. 

 
47. Numa loja de roupas, um terno tinha um preço 

tão alto que ninguém se interessava em 
comprá-lo. O gerente da loja anunciou um 
desconto de 10% no preço, mas sem resultado. 
Por isso ofereceu novo desconto de 10%, o que 
baixou o preço para R$ 729,00. O preço inicial 
do terno era: 
a) R$ 690,00. 
b) R$ 830,00. 
c) R$ 800,00. 
d) R$ 900,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Qual a diferença entre minimizar e fechar uma 
janela no Windows? 
a) O ato de fechar apenas oculta a janela 

selecionada, sendo possível reabri-la com 
um clique no aplicativo em questão na barra 
de tarefas; já o ato de minimizar, encerra a 
operação na janela. 

b) O ato de minimizar apenas expande a janela 
selecionada, tornando-a maior; já o ato de 
fechar encerra a operação na janela. 

c) O ato de minimizar fecha a janela 
permanentemente; já o ato de fechar deleta 
todo o conteúdo armazenado naquela 
janela. 

d) O ato de minimizar apenas oculta a janela 
selecionada, sendo possível reabri-la com 
um clique no aplicativo em questão na barra 
de tarefas; já o ato de fechar, encerra a 
operação na janela. 
 

49. A atribuição de Domínios na Internet teve como 
objetivo evitar a utilização de um mesmo nome 
por mais de um equipamento, e descentralizar 
o cadastramento de redes. São domínios 
usados no Brasil, exceto: 
a) COM, instituições com fins comerciais. 
b) EDU, instituições educacionais. 
c) NET, instituições provedoras de backbone. 
d) ORG, instituições governamentais. 

 
50. São botões pertencentes à barra de navegação 

do Monzilla Firefox, exceto: 
a) Guia rápido. 
b) Histórico. 
c) Ferramentas. 
d) Favoritos. 

 
 







