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1. São consideradas atividades do Agente Comunitário de 
Saúde, na sua área de atuação, exceto: 
a) O registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 

b) A promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva. 

c) A participação em ações que fortaleçam os elos entre o 
setor da saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida. 

d) O exercício de atividades de prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. 

 

2. Podemos dizer que é a medida fundamental na prevenção 
da cólera: 
a) Imunização básica. 
b) Saneamento básico. 
c) Alimentação correta. 
d) Atendimento domiciliar do Agente Comunitário de 

Saúde. 
 

3. Assinale a alternativa incorreta. A prevenção e a 
manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio 
de: 
a) Cadastramento da população idosa em base territorial. 
b) Atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 
c) Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, 

para redução das sequelas decorrentes do agravo da 
saúde. 

d) Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 
população que dele necessitar e esteja impossibilitada 
de se locomover, exceto para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições filantrópicas e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos 
meios urbanos. 

 

4. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete, exceto: 
a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 
b) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica. 
c) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema 

Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 
d) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

 

5. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos, 
exceto: 
a) Autoridade policial. 
b) Conselho Tutelar. 
c) Ministério Público. 
d) Conselho Municipal do Idoso. 

 

6. Analise as afirmações: 
I. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 

proporcionar condições para a permanência em 
tempo integral dos pais ou responsáveis, nos casos de 
internação de criança ou adolescente. 

II. É assegurado atendimento integral à saúde da criança 
e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 

III. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

7. São objetivos do Comitê Nacional Interinstitucional de 
Desprecarização do Trabalho no SUS, exceto: 
a) Fixar as diretrizes para o recadastramento nacional dos 

trabalhadores com vínculo de trabalho precário, e 
estabelecer, para este, o cronograma de sua realização. 

b) Monitorar as formas de substituição do trabalho 
precário exclusivamente na esfera federal do governo. 

c) Realizar o levantamento das formas de precarização do 
trabalho no SUS. 

d) Elaborar políticas e formular diretrizes para a 
desprecarização do trabalho no SUS. 

 

8. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns 
princípios. Não é um deles: 
a) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
b) Capacidade de resolução dos serviços nos níveis 

primários de assistência. 
c) Integração em nível executivo das ações de saúde, 

meio ambiente e saneamento básico. 
d) Participação da comunidade. 

 

9. O município de onde se deslocam as pessoas que são 
atendidas em um determinado serviço de saúde é 
conhecido como área de: 
a) Abrangência. 
b) Demanda. 
c) Controle. 
d) Descontrole. 
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10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes, públicos e particulares são obrigados a 
manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de: 
a) Cinco anos. 
b) Dez anos. 
c) Dezoito anos. 
d) Vinte e um anos. 

 

11. A separação silábica está correta em: 
a) Rai-nha. 
b) Coor-de-nar. 
c) Equi-va-ler. 
d) Sub-le-gen-da. 

 

12. Na palavra enxaguou há: 
a) Um hiato. 
b) Um encontro consonantal. 
c) Um tritongo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

13. Assinale a alternativa em que todos os termos estão 
devidamente grafados: 
a) O rapaz foi hospitalizado rapidamente. 
b) Morávamos naquele cazarão. 
c) É incrível a sua progresão no trabalho. 
d) Parecia uma princezinha. 

 

14. Assinale a alternativa em que * se completa com SS: 
a) Agre*ivo.  
b) Condu*ão.  
c) Repul*ivo.  
d) Cheiro*o.  

 

15. Indique a alternativa em que o termo em destaque foi 
empregado erroneamente: 
a) Devido às chuvas, o tráfego está intenso. 
b) Peguei os cheques de volta. 
c) Precisamos chegar cedo para pegar um acento 

confortável no ônibus.  
d) Falta bom senso para aquela garota. 

 

16. Assinale a alternativa em que * se completa com J: 
a) Va*em.  
b) Egré*io.  
c) A*eitado.  
d) Verti*em.  

 

17. Indique a alternativa em que o termo em destaque é um 
substantivo primitivo: 
a) Às sete horas, estaremos em casa. 
b) Encontramos-nos no jornaleiro. 
c) Casa de ferreiro, espeto de pau. 
d) Um novo caseiro foi contratado. 

 
 
 
 

18. O substantivo coletivo de alhos e cabras é, 
respectivamente: 
a) Réstia e vara. 
b) Réstia e fato. 
c) Malta e rebanho. 
d) Vara e resma. 

 

19. Aponte o substantivo masculino: 
a) Eczema. 
b) Alface. 
c) Couve. 
d) Libido. 

 

20. Assinale a alternativa em que a flexão do termo em 
destaque está incorreta: 
a) Precisamos conversar com os escrivãos. 
b) Tirei sete xerox daquele documento. 
c) Todos os faxes foram para o conserto. 
d) Viajamos com dez alemães. 

 

21. O substantivo composto está devidamente flexionado em: 
a) Ticos-ticos. 
b) Bel-prazeres. 
c) Salário-famílias. 
d) Couves-flor. 

 

22. Assinale a alternativa em que a locução adjetiva não 
corresponde com o adjetivo: 
a) Estátua de cobre – cúprica. 
b) Calendário de ano – anual. 
c) Anel de diamante – diamantino. 
d) Inocência de criança – fraterna.  

 

23. Indique a alternativa em que o superlativo absoluto 
sintético está incorreto: 
a) As minhas roupas ficaram sequíssimas. 
b) Farei um jantar trivialíssimo! 
c) Este ano será prospérrimo. 
d) A creche estava repleta de crianças pobrecíssimas. 

 

24. O pronome de tratamento Vossa Alteza é utilizado para se 
reportar a: 
a) Reitores de universidades. 
b) Reis. 
c) Papas. 
d) Príncipes. 

 

25. Na oração “Havia muito dinheiro naquele cofre”, o sujeito 
é: 
a) Determinado explícito. 
b) Indeterminado. 
c) Inexistente. 
d) Determinado oculto. 
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26. Os garotos chegaram a Ribeirão Pires. O termo em 
destaque se classifica como: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Aposto. 
d) Vocativo. 

 

27. “...És belo, és forte, impávido colosso”. O termo em 
destaque possui o mesmo sentido que: 
a) Abalável. 
b) Intrépido. 
c) Postergável. 
d) Perecível. 

 

28. A partir da década de 1.970, a região Centro-Oeste do Brasil 
apresentou um grande crescimento populacional, devido à 
chegada de fluxos migratórios originados, principalmente: 
a) Da região Sul, causado pela modernização agrícola e 

pela concentração de terras, que diminuíram as ofertas 
de trabalho na região. 

b) Do Agreste nordestino, devido ao aumento das áreas 
pecuaristas.  

c) Da região Sudeste, devido à proibição do trabalho rural 
nas antigas áreas canavieiras. 

d) De Minas Gerais, pois diversas áreas agrícolas foram 
invadidas por trabalhadores sem-terra. 

 

29. No final do século XX, 159 nações firmaram um 
compromisso acerca da redução das emissões de gases 
causadores do efeito estufa. Este compromisso deu origem 
a um documento conhecido por: 
a) Minuta do Meio Ambiente. 
b) Protocolo de Kyoto. 
c) Agenda XXI. 
d) Protocolo de Copenhague. 

 

30. Enquanto várias regiões do Brasil estão sofrendo com as 
chuvas, uma região em especial está sofrendo com a pior 
seca dos últimos 40 anos. Rios e lagos estão secos afetando 
quase 500 mil pessoas em 12 municípios. A estiagem 
prejudicou a produção de gado da região com prejuízos em 
torno de R$ 150 milhões. Estamos falando do Estado: 
a) De Pernambuco. 
b) De Roraima. 
c) De Mato Grosso do Sul. 
d) Do Rio Grande do Sul. 

 

31. Se em uma multiplicação de 2 fatores, um deles for zero, o 
produto será: 
a) O outro número. 
b) Zero. 
c) 1. 
d) Impossível. 

 
 
 
 
 

32. Lúcia quer distribuir para seus alunos um pacote de balas e 
um de bombons, de tal forma que todos recebam o mesmo 
número de doces. Se os pacotes têm 325 balas e 189 
bombons e feita a distribuição sobraram 5 balas e 9 
bombons, quantos alunos tem Lúcia ? 
a) 30. 
b) 28. 
c) 20. 
d) 25. 

 

33. Qual o valor absoluto do algarismo 8 no número 18.746? 
a) 8.000. 
b) 800. 
c) 80. 
d) 8. 

 

34. Se a soma entre dois números é 3,46 e a diferença entre 
eles é 1,34 então o produto entre eles é: 
a) 0,344. 
b) 21,624. 
c) 25,44. 
d) 2,544. 

 

35. Qual a taxa anual que R$ 13.000,00 esteve aplicado por 2 
anos e rendeu R$ 5.980,00 de juros simples? 
a) 17%. 
b) 12%. 
c) 23%. 
d) 32%. 

 

36. Júlio iniciou um trabalho às 8 horas e 40 minutos e acabou 
às 11 horas e 10 minutos. Quanto tempo demorou para 
realizá-lo? 
a) 3 horas e 20 minutos. 
b) 2 horas e 50 minutos. 
c) 3 horas e 30 minutos. 
d) 2 horas e 30 minutos. 

 

37. A soma de 3 números consecutivos é 66, o maior deles é: 
a) 27. 
b) 21. 
c) 25. 
d) 23. 

 

38. Laura, Rosa, Ana e Maria estão lendo o mesmo livro. Se 

Laura leu     dele, Rosa leu    , Ana leu     e Maria    , 

quem leu o maior número de páginas foi: 
a) Laura. 
b) Rosa. 
c) Ana. 
d) Maria. 
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39. Resolvendo corretamente a equação irracional                   

           , obtém-se: 
a) {0, 3}. 
b) {2}. 
c) {9}. 
d) {0, 5}. 

 

40. Se os lados de um triângulo medem 6 cm, 9 cm e 4,5 cm e a 
razão de semelhança desse triângulo com um novo 

triângulo é    , então o perímetro desse novo triângulo é: 

a) 32,5 cm. 
b) 38,5 cm. 
c) 24,5 cm. 
d) 19,5 cm. 

 

41. Um tanque retangular que mede 14 m de comprimento, 12 
m de largura e 5 m de profundidade, quando totalmente 
cheio comporta: 
a) 840.000 ℓ. 
b) 84.000 ℓ. 
c) 8.400 ℓ. 
d) 840 ℓ. 

 

42. Para pintar 15 m de um muro com 80 cm de altura são 
necessárias 12 latas de tinta. Quantas latas serão 
necessárias para pintar 50 m de outro muro que tem 1 
metro de altura? 
a) 41. 
b) 62. 
c) 38. 
d) 50. 

 

43. Resolvendo a equação          , em  , obtém-se: 
a) {1; 5}. 
b) {-3; 2}. 
c) {-2; 3}. 
d) {-1; 5}. 

 

44. Se em uma divisão o divisor é 93, o quociente é 57 e o resto 
é o maior possível, qual é o dividendo? 
a) 5.393. 
b) 5.354. 
c) 4.673. 
d) 4.684. 

 

45. Se um metrô percorre 1,03 km em um minuto, quanto 
tempo leva para percorrer 17,51 km? 
a) 12 minutos. 
b) 17 minutos. 
c) 9 minutos. 
d) 23 minutos. 

 
 
 
 
 
 

46. Uma blusa que custava R$ 68,00 teve um abatimento de 
8%, então ela passou a custar: 
a) R$ 60,00. 
b) R$ 62,56. 
c) R$ 54,40. 
d) R$ 64,40. 

 

47. Se a soma de 2 números é 84 e a razão entre eles é    , 

então o maior deles é: 
a) 36. 
b) 54. 
c) 26. 
d) 48. 

 

48. Para ladrilhar o quintal retangular da minha casa que mede 
5 m de comprimento por 6 m de largura, vou usar ladrilhos 
retangulares que medem 20 cm de comprimento por 12 cm 
de largura. Quantos ladrilhos serão necessários,                                                                               
no mínimo? 
a) 1.250. 
b) 1.640. 
c) 260. 
d) 450. 

 

49. O algarismo que representa a unidade de milhar no número 
146.785 é: 
a) 4. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 

 

50. Qual é a área de um trapézio cujas bases medem 15 cm e 
17 cm e a altura mede 9 cm? 
a) 141,5 m². 
b) 152 m². 
c) 116 m². 
d) 144 m². 

 




