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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição: 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 2,00 cada 11 a 20 2,00 cada 21 a 40 3,00 cada 

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de 
tinta cor preta ou azul. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço 
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa.  A LEITORA ÓTICA é sensível a 
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado. 

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA. 

11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo 
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA. 

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização 
das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br) 

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos. 
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem” 

 
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________ 

 
 

 

Inscrição: __________  
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PORTUGUÊS 
 

1. Leia o texto abaixo: 
 

 
 
 

 
Reescreva a frase substituindo as formas de presente do indicativo por formas de pretérito imperfeito do indicativo. 
Faça as alterações necessárias. 
 
a) Adorais acabar com os sonhos dos outros. Porque vós ides lá e (os) fazeis virar realidade.  
b) Adoraríeis acabar com os sonhos dos outros. Porque vós iríeis lá e (os) faríeis (ou fá-los-íeis) virar realidade. 
c) Adorávamos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós íamos lá e (os) fazíamos virar realidade. 
d) Adoramos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.  

 
2. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser uniformes, EXCETO a opção: 

 
a) a criança 
b) o carrasco 
c) o indivíduo 
d) o aluno 

 
3. Quanto ao acento tônico, assinale o item em que todas as palavras se classificam pela mesma regra de: barril, 

tabu e lavar. 
 
a) tranquilo, bata, jaca 
b) porão, baniu, papai 
c) flor, boneca, pânico 
d) cadeira, bíceps, mesa 

 
4. Dadas as palavras: 

 
I. passatempo 
II. a fim de  

III. amor perfeito 
 
Constatamos que o hífen é obrigatório: 
 
a) Apenas da palavra de nº I 
b) Apenas na palavra de nº II 
c) Apenas na palavra de nº III 
d) Em todas as palavras. 

 
5. Assinale a única opção incorreta quanto à colocação dos pronomes átonos. 

 
a) Soube inspirar-lhes confiança. 
b) A ele cabe decidir. 
c) Só a leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras. 
d) Queres ouvir-me um instante, sensatamente? 

 
6. Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância verbal e nominal. 

 
a) Já não se fazem homens como antigamente. 
b) Estavam todas de saias e só faltavam as sandálias. 
c) Faz dias muito bonitos em maio. 
d) Vão fazer cinco anos que ele chegou. 

 
7. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. 

 
a) Ele acredita em você. 
b) João saiu cedo, às pressas. 
c) Ela sempre obedece o marido. 
d) Prefiro cinema a teatro. 

 

 “Adoramos acabar com os sonhos dos outros. 
Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.” 

Anúncio: Fundação Banco do Brasil 
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8. Marque a alternativa em que a pontuação está correta. 

 
a) Jovem, para entender a vida, comece por estudar o homem. 
b) O menino chorando, de emoção recebeu o presente, das mãos da tia. 
c) O bebê rindo de emoção, recebeu, o brinquedo de sua avó. 
d) A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos os tempos da humanidade. 

 
9. Leia o texto abaixo: 

 
 
 
 
 
 
Reescreva a frase da chamada do anúncio de acordo com a norma culta, substituindo você por tu, no presente do 
indicativo. Faça apenas as alterações necessárias. 
 
a) O pior de ficar boiando é que, quanto mais você afundas, menos as pessoas te dão a mão.  
b) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaste, menos as pessoas lhe dão a mão.  
c) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundas, menos as pessoas te dão a mão.  
d) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaras, menos as pessoas te dão a mão.  

 
10. Observe: 

 
I. Uma preta velha vendia laranjas. 
II. Uma velha preta vendia laranjas. 

 
Em relação à palavra preta grifada nas duas frases: 

 
a) Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, substantivo. 
b) Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, substantivo. 
c) Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, adjetivo. 
d) Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, adjetivo. 

 

MATEMÁTICA 
11. Resolva em R a equação: x

2 
– 6x + 5 =0 

 
a) S= {3,-5} 
b) S= {2,6} 
c) S= {1,5} 
d) S= {11,0} 

 
12. Um investidor aplicou a quantia de R$ 120.000,00 à taxa de juros compostos de 20% a.m. Que montante este 

capital irá gerar após 6 meses? 
 

a) R$ 336.300,03 
b) R$ 144.451,05 
c) R$ 246.410,10 
d) R$ 358.318,08 

 
13. Resolva a equação: 3x – 5 = 2x + 6 

 
a) S= {11} 
b) S= {1} 
c) S= {13} 
d) S= {-11} 

 
14. Um vaso de flores tem preço de venda de R$ 100,00. O vendedor teve um ganho de 25% sobre o preço de custo 

deste vaso. O valor do preço de custo é: 
 

a) R$ 25,00 
b) R$ 70,50 
c) R$ 80,00 
d) R$ 125,00 

O pior de ficar boiando é que quanto mais você 
afunda menos as pessoas te dão a mão.  

Anúncio: Revista Isto é – Dinheiro. 
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15. Num tempo de 1 ano e meio com 30% a.a capitalizados trimestralmente, calcule o juros de investimento no valor 

de R$ 2.500,00. 
 

a) R$ 1358,25 
b) R$ 1263,10 
c) R$ 2257,50 
d) R$ 1534,35 

 
16. Calcule A – B, sabendo que A= {3, 4, 6, 8, 9} e B = {2, 4, 5, 6, 7, 10}. 

 
a) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
b) {3, 4, 6, 8, 9} 
c) {4,6} 
d) {3, 8, 9} 

 
17. O salário de Maria é de R$ 4.000,00 e Martha tem um salário de R$ 1.000,00. Qual a razão de um salário para 

outro? 
 
a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 7 

 
18. A quantia de R$ 1462,50 representa qual porcentagem de R$ 3250,00? 

 
a) 23% 
b) 37% 
c) 45% 
d) 54% 

 
19. Uma moto trafegando com uma velocidade média de 80 km/h, faz determinado percurso em duas horas. Quanto 

tempo levaria outra moto para cumprir o mesmo percurso se ele mantivesse uma velocidade média de 90 km/h? 
 

a) 2h 15 min 
b) 2h 25 min 
c) 1h30min 
d) 1h 45 min 

 
20. Duas cozinheiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, assam e decoram 10 bolos. Se três cozinheiras 

trabalharem por 5 dias, quantas horas ela precisarão trabalhar por dia para assarem e decorarem 25 bolos? 
 
a) 4 horas 
b) 8 horas 
c) 6 horas 
d) 10 horas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Leias as frases a seguir: 
 

I. A epidemiologia aborda o processo saúde-doença em nível individual. 
II. A epidemiologia é a ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças em populações humanas e os 

fatores determinantes destes padrões. 
III. A epidemiologia preocupa-se com a saúde de indivíduos que vivem numa grande cidade. 
IV. Investigação epidemiológica é um trabalho criterioso, realizado a partir de casos notificados (clinicamente 

comprovados). 
 
Identifique a opção correta: 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Apenas IV está correta. 
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22. Doença caracterizada por lesões na pele, podendo também afetar nariz, boca e garganta (esta forma é 
conhecida como “ferida brava”). Estamos falando de: 

 
a) Tuberculose 
b) Leishmaniose tegumentar 
c) Doença de Chagas 
d) Leishmaniose visceral 

 
23. De acordo com a lei nº 8080/1990 compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde-SUS definir e 

coordenar os sistemas, EXCETO: 
 

a) de rede laboratórios de saúde pública  
b) de redes integradas de assistência de baixa complexidade 
c) de vigilância epidemiológica 
d) de vigilância sanitária 

 
24. As principais doenças transmitidas pela água são, EXCETO: 

 
a) Diarreia infecciosa 
b) Esquistossomose 
c) Hepatite 
d) Dengue 

 
25. Algumas medidas, sendo adotadas precocemente, podem resultar no não aparecimento do diabetes em pessoa 

geneticamente predisposta, ou levar a um retardo no seu aparecimento. Desta forma, pacientes com história 
familiar devem ser orientados a, EXCETO:  

 
a) manter peso normal 
b) evitar medicamentos que potencialmente possam agredir o fígado (cortisona, diuréticos tiazídicos) 
c) praticar atividade física regular 
d) controlar a pressão arterial 

 
26. A Unidade Básica de Saúde da Família trabalha com base nos seguintes princípios: 

 
I. caráter substitutivo 
II. integralidade e hierarquização 

III. territorialização e cadastramento da clientela 
IV. equipe multiprofissional  

 
Marque a opção correta: 

 
a) Apenas II está correta 
b) Apenas III está correta 
c) Apenas I está incorreta 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
27. São alguns, entre outros, sintomas mais comuns da leishmaniose visceral, EXCETO:  

 
a) pequena elevação avermelhada na pele  
b) febre irregular 
c) palidez da pele e mucosas 
d) inchaço abdominal. 

 
28. O que difere a dengue hemorrágica da dengue comum é quando ocorre o fim da febre e surgem os sinais de 

alerta, sendo eles, entre outros, EXCETO: 
 
a) Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos. 
b) Manchas vermelhas na pele 
c) Sonolência, agitação e confusão mental 
d) Sede excessiva e boca seca 

 
 
 
 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua9.php#d1
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29. De acordo, com a Lei 8.080 -  estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS, a 
execução de ações, EXCETO:  

 
a) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica 
b) de vigilância epidemiológica  
c) de saúde prioritária do idoso   
d) de vigilância sanitária 

 
30. Os principais fatores de risco para hipertensão arterial são, EXCETO: 

 
a) Obesidade 
b) Diminuição do consumo de sal  
c) Consumo de álcool  
d) Apnéia obstrutiva do sono 

 
31. A Lei 10507/02 estabelece que a profissão de agente comunitário de saúde caracteriza-se pelo exercício de:  

 
a) controle da obesidade 
b) controle de pestes e roedores 
c) atividade de prevenção de doenças  
d) inspeção da vigilância sanitária 

 
32. São funções da vigilância epidemiológica, entre outras, EXCETO: 

 
a) recomendação das medidas de controle apropriadas; 
b) promoção das ações de controle indicadas; 
c) avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; 
d) divulgação de informações impertinentes. 

 
33. Em relação ao Calendário de vacinação: 

 
I. As vacinas que compõem o Calendário Básico de Vacinação da Criança, do Adolescente do Adulto e do 

Idoso e o respectivo cartão de vacinação serão fornecidas gratuitamente no período da vacinação. 
II. Informações de vacinas para crianças: Vacina Hepatite B (recombinante) - Administrar preferencialmente 

após 24 horas do nascimento. 
III. Informações de vacinas para crianças: Vacina sarampo, caxumba e rubéola - Administrar duas doses. A 

primeira dose aos 12 meses de idade e a segunda dose deve ser administrada aos 4 (quatro) anos de idade. 
IV. As unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) adotarão o Calendário Básico de Vacinação da 

Criança, o Calendário do Adolescente e o Calendário do Adulto e Idoso.  
 
Assinale a opção correta: 
 
a) Apenas I e IV 
b) Apenas II incorreta 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as alternativas. 

 
34. Apesar de ocorrer à cura espontânea, da tuberculose, em alguns casos, a remissão dos sintomas e a respectiva 

cura do paciente só acontece após o tratamento apropriado, sendo que podem ocorrer, entre outras, algumas 
complicações, clinicas, EXCETO: 

 
a) infecções generalizadas 
b) distúrbio ventilatório obstrutivo e/ou restritivo; 
c) infecções respiratórias de repetição; 
d) formação de bronquiectasias; 

 
35. Para ocorrer à implantação do Programa Saúde da Família, é necessário seguir algumas etapas, entre outras, 

EXCETO:  
 

a) Identificar as áreas prioritárias para a implantação do programa;  
b) Mapear o número de habitantes em cada área;  
c) Estipular um número fixo de agentes comunitários;  
d) Solicitar formalmente à Secretaria Estadual de Saúde a adesão do município ao Programa Saúde da Família. 
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36. É um agente etiológico do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. 
 
a) Hepatite C 
b) Dengue 
c) Malária 
d) Diarreia viral 

 
37. A tuberculose afeta principalmente: 

 
a) A laringe 
b) O fígado 
c) Os brônquios 
d) Os pulmões 

 
38. Marque (V) verdadeiro ou (F) quando julgar  a afirmação  falsa: 

 
(   )  O leite materno contém determinados elementos que o leite em pó não consegue incorporar, tais como 
anticorpos e glóbulos brancos. 
(    )  O leite materno contém algumas proteínas e água que o bebê necessita para ser saudável. 
(    )  As crianças que são alimentadas com leite em pó têm maior risco de vir a sofrer de Diabetes tipo I (insulino-
dependente). 
(   )  As crianças que são alimentadas com leite artificial têm maior risco de ter infecções. 
 
Assinale a opção correta: 
 
a) V – F – V – V 
b) F – F – V - V 
c) V – V – F - F 
d) F – F – V - F 

 
39. O diagnóstico precoce de doenças, permitte um tratamento precoce e consequentemente mudança na evolução 

das mesmas. Essa medida é conhecida por: 
 

a) Higiene 
b) Profilática 
c) Cuidados  
d) Promoção de saúde 

 
40. A diabete quando não tratada adequadamente pode ocorrer complicações, entre outras, como, EXCETO: 

 
a) ataque cardíaco 
b) insuficiência renal 
c) problemas na visão  
d) formação de queloides 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_do_mioc%C3%A1rdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_renal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retinopatia_diab%C3%A9tica



