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Língua Portuguesa 
 
A Lebre e a tartaruga 

 
Certo dia, a lebre desafiou a tartaruga para uma corrida, 
argumentando que era mais rápida e que a tartaruga nunca a 
venceria. A tartaruga começou a treinar enquanto era observada 
pela lebre. 
Chegou o dia da corrida. A Lebre e a tartaruga meteram-se nos 
seus lugares e, após o sinal, partiram. A tartaruga estava a correr 
mais rapido que conseguia, mas foi ultrapassada pela Lebre que, 
visto já estar a uma longa distância da sua concorrente, deitou-se 
e dormiu. 
Enquanto A Lebre dormia, não se dava conta que a tartaruga ia 
se aproximando mais rapidamente da linha de chegada. Quando 
acordou, a lebre, horrorizada, viu que a tartaruga estava muito 
perto da linha de chegada. Assim, a lebre começou a correr o 
mais depressa que pode, tentando, a todo o custo ultrapassar a 
tartaruga. Mas não conseguiu. 
Após a vitória da tartaruga, todos foram festejar com ela. 
Folha de São Paulo, 28/08/2009 
 
01. Qual  o  gênero textual o texto acima é  considerado? 
a) Fabula. 
b) Crônica Narrativa. 
c) Crônica Descritiva. 
d) Conto. 
 
02. Na frase “... A Lebre e a tartaruga meteram-se nos seus 
lugares...”, qual a classificação das  palavras em destaque ? 
a) Sujeito Simples. 
b) Sujeito Composto. 
c) Substantivo comum. 
d) Substantivo Próprio. 
  
03. Assinale a alternativa que apresenta a escrita por extenso 
grafada corretamente dos números cardinais, 800.º, 600.º, 900.º, 
200.º, respectivamente: 
a) octingentésimo – sexcentésimo – noningentésimo – 

doiscentésimo. 
b) octingentésimo – sexcentésimo – nongentésimo – 

ducentésimo. 
c) octogésimo – sexcentésimo – nonigentésimo – ducentésimo.  
d) octingentésimo – seiscentésimo – nongentésimo – 

doiscentésimo. 
 
04. Observe as charges a seguir: 

 
 

 
 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao conceito apresentado 
nas charges acima: 
a) A temática entre ambas as charges é com relação ao plantio 

da soja e ao desmatamento. 
b) A primeira charge faz alusão quanto ao desmatamento 

enfatizando os recursos disponíveis para contribuir de 
maneira sustentável, enquanto na segunda charge é 
abordado o desmatamento, entretanto não visando à 
sustentabilidade. 

c) A primeira charge usa linguagem conotativa quanto à 
perspectiva do desmatamento considerando a atual situação 
da Amazônia, enquanto na segunda charge é utilizada a 
linguagem denotativa fazendo alusão a questão da 
sustentabilidade. 

d) A primeira charge faz alusão quanto à perspectiva do 
desmatamento considerando a atual situação da Amazônia, 
enquanto na segunda charge é abordada de maneira 
sarcástica a questão da sustentabilidade. 

 
 
Texto: Conceito de sustentabilidade  
 
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e 
atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos 
seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas 
gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem 
agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma 
inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo 
estes parâmetros, a humanidade pode garantir o 
desenvolvimento sustentável. 
 
05. O texto mantém relação direta com alguma das charges 
apresentas?Qual?Por quê? 
a) Sim, com as duas charges, pois na primeira faz alusão quanto 

ao desmatamento enfatizando os recursos disponíveis para 
contribuir de maneira sustentável, enquanto na segunda é 
abordado o desmatamento, entretanto não visando à 
sustentabilidade 

b) Sim, na segunda, onde o conceito de sustentabilidade é 
abordado de modo sarcástico, enquanto no texto o mesmo 
assunto é abordado em linguagem denotativo.  

c) Sim, com as duas charges, pois na primeira faz alusão quanto 
ao desmatamento enfatizando os recursos disponíveis para 
contribuir de maneira sustentável, utilizando linguagem 
denotativa enquanto na segunda é abordada de maneira 
sarcástica, a sustentabilidade utilizando linguagem 
conotativa, mesmo recurso de linguagem utilizada no texto. 

d) Não, nenhuma das charges apresenta relação direta com o 
texto, pois são assuntos distintos. 

 
06. No trecho “Ou seja, a sustentabilidade está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem 
agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma 
inteligente para que eles se mantenham no futuro.”, a palavra em 
destaque está substituindo: 
a) O desenvolvimento. 
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b) Os parâmetros. 
c) O meio Ambiente. 
d) Os Recursos. 
 
07. No trecho “Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode 
garantir o desenvolvimento sustentável.”, a palavra em destaque, 
pode ser substituída sem que se altere o sentido da frase, pelo 
sinônimo: 
a) recursos. 
b) padrões. 
c) abordagens. 
d) conhecimento. 
 
08. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. 
a) A ventania levou árvores e telhados, e pontes e animais. 
b) A ventania levou árvores e telhados e, pontes e animais. 
c) A ventania levou árvores e telhados e pontes e animais. 
d) A ventania levou árvores, e telhados, e pontes, e animais. 
 
09. Observe os sinônimos abaixo: 
I - Ascensão = Aumento. 
II - Acepção = Significado. 
III - Detectar = constatar 
IV – Conserto = Convenção. 
V – Concerto = Reparo 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Estão corretas I, III, IV e V apenas. 
b) Estão corretas II, III, IV, V apenas. 
c) Estão corretas I, II, III apenas. 
d) Todas estão corretas. 
 
10. Assinale a alternativa, cuja utilização do acento indicativo da 
crase foi empregado incorretamente: 
a) A freqüência dos alunos às aulas é facultativa. 
b) Vou à Brasília. 
c) O medo aumentava à proporção que a noite caía. 
d) Vou à cidade.  
 
11. Transcrevendo a frase “Não gosto disso – diz a menina em 
tom zangado”, para o discurso indireto, teremos: 
a) A menina afirmou que estava zangada. 
b) Não gostei disso – disse a menina em tom zangado. 
c) Não gostarei disso – disse a menina em tom zangado. 
d) Não gostarás disso – disse a menina em tom zangado. 
 
12. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação 
corretamente empregada de acordo com a norma culta: 
a) Estas crianças com certeza serão aprovadas. 
b) Estas crianças, com certeza serão aprovadas. 
c) Estas crianças com certeza, serão aprovadas. 
d) Estas crianças, com certeza, serão aprovadas. 
 
13.  Em “Ele bateu as botas’’, qual linguagem de pensamento: 
a) Eufemismo. 
b) Hipérbole. 
c) Disfemismo. 
d) Eufemismo. 
 
14. Utilize seus conhecimentos sobre PREFIXO, e relacione-
os a seus significados: 
 

PREFÍXO PALAVRA 
CORRESPONDENTE 

SIGNIFICADO 

1. BENE Benevolência (   ) Ao lado. 
2. HIPÓ Hipocrisia (   ) Inferior. 
3. JUSTA Justaposição (   ) Bem. 
4.  CIS Cisplatino (   ) Do lado de cá. 

 
 Ao relacionarmos os prefixos a seus significados, 
obteremos respectivamente a sequência: 
a) 4 – 3 – 2 e 1. 
b) 3 – 4 – 1 e 2. 
 

c) 1 – 2 – 3 e 4. 
d) 3 – 2 – 1 e 4. 
 
15.  A leitura deve sempre estar presente em nosso cotidiano. 
Uma das formas mais comum e constante presente em nosso 
dia-a-dia é a leitura de Jornais e Revistas, onde nos deparamos 
com notícias e entrevistas sobre tudo o que nos cerca. Assim 
sendo, são características da morfologia e sintaxe da notícia: 
I- frases longas e complexas e de tipo declarativo; 
II- nível de língua corrente; 
III- função informativa da linguagem; 
IV- disposição da informação essencial no início da frase; 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Estão corretos os itens I e II, apenas. 
b) Estão corretos os itens II e III, apenas. 
c) Estão corretos os itens II e III e IV, apenas. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
16.  No trecho “A cobra era tão grande, que devorou aquele 
homem.”, o substantivo em destaque é classificado como: 
a) Substantivo Comum de dois gêneros. 
b) Substantivo Epiceno. 
c) Substantivo Próprio. 
d) Substantivo composto. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A participação comunitária é fundamental como processo de  
mobilização social e pode ser  manifestada de diversas formas, 
tais como:  
a) Pressão junto ao poder público no sentido de atender às 

solicitações da comunidade.  
b) Revoluções para mostrar a força do povo. 
c) Invasões de espaços para mostrar o poder de mobilização. 
d) Ocupações de locais para ampliar a comunidade.  
 
18.  A visita domiciliar, adotada como metodologia em vários 
programas de saúde, tem como objetivo principal a:  
a) Atenção às famílias e à comunidade em geral. 
b) Atenção aos aspectos físicos da comunidade. 
c) Atenção aos meios de comunicação das famílias. 
d) Atenção às condições materiais da comunidade. 
 
19.  O Sistema Único de Saúde – SUS foi instituído e estruturado 
de forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada 
oferecendo acesso a todos (universalidade), visão integral das 
pessoas (integralidade) e cuidados de saúde segundo as 
necessidades de cada pessoa (equidade). O SUS foi 
regulamentado através de:  
a) Lei Orgânica da Saúde 8.080/1990. 
b) Ações Integradas de Saúde de 1990. 
c) Lei 8.142 /1990. 
d) Constituição Nacionalista Brasileira de 1988. 
 
20.  As ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS as quais são garantidas devem estar de acordo com as 
políticas e diretrizes aprovadas pelos:  
a) Conselhos de Saúde 
b) Conselhos de Desenvolvimento da Saúde 
c) Comitês de Integração Nacional de Saúde 
d) Comitês de Saúde  
 
21.  O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é de 
fundamental importância para a organização da Atenção Primária 
de Saúde como uma das portas de entrada do sistema de saúde 
cujo enfoque está  centrado:  
a) Na prática de Educação em Saúde. 
b) No tratamento das doenças. 
c) Na vacinação para prevenir doenças. 
d) Na realização de curativos.  
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22.  Atualmente, Agentes Comunitários de Saúde constituem um 
exército silencioso atuante em diferentes lugares do Brasil, em 
prol da saúde dos brasileiros. As ações de saúde são pautadas 
pelo comprometimento de cada um em desenvolver práticas de 
saúde integrais e contribuir com o fortalecimento da:  
a) Participação individual e defesa classista. 
b) Mobilização coletiva e defesa da atenção curativa.             
c) Busca passiva na comunidade de agravos a saúde.  
d) Participação popular em defesa da vida. 
 
23.    Assinale a alternativa incorreta: 
a) A população tem o direito e o dever de participar como 

indivíduo e como grupo no planejamento e na execução dos 
cuidados de saúde. 

b) A responsabilidade pela saúde da população é apenas do 
governo. 

c) Atenção primária significa cuidados essenciais de saúde, 
baseados em técnicas apropriadas, cientificamente 
comprovadas e socialmente aceitas. 

d) A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, 
econômico e pessoal, assim como  uma importante dimensão 
da qualidade de vida. 

 
24. Em relação à hipertensão arterial sistêmica, identifique as 
atribuições do Agente Comunitário de Saúde: 
a) Solicitar exames complementares quando necessário. 
b) Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem 

intercorrências. 
c) Esclarecer a comunidade sobre os fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares, orientando-a sobre as medidas de 
prevenção. 

d) Cuidar dos equipamentos (tensiômetros e glicosímetros) e 
solicitar sua manutenção, quando necessária. 

 
25.   São princípios do SUS:  
a) Igualdade, duplicidade e participação popular. 
b) Universalidade, equidade e integralidade. 
c) Universalidade, centralização e participação social. 
d) Participação social, descentralização e parcialidade. 
 
26.   Assinale a alternativa correta: 
a) O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 2 

(dois) anos de idade. 
b) A promoção de saneamento básico não tem ligação com a 

melhoria na saúde da população. 
c) Promover o envelhecimento saudável significa estimular a 

dependência física e psíquica da pessoa idosa. 
d) O teste do pezinho deve ser feito na primeira semana de vida 

do bebê. 
 
27.   Uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde é o 
cadastramento das famílias que se resume em registrar todas as 
informações a respeito da comunidade. Essas informações são 
fundamentais para fazer o: 
a) Relatório anual da comunidade. 
b) Diagnóstico da comunidade. 
c) Senso comunitário. 
d) Mapa geográfico da área onde reside a família. 
 
28.   Ao iniciar suas atividades como Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) na rede pública, ao visitar uma casa na sua 
microárea, você identifica uma criança com algumas vacinas 
atrasadas. A mãe informou que ficou com pena de levar a 
criança para vacinar, pois a criança sempre chora muito quando 
é vacinada. No que diz respeito às atribuições que cabem a um 
ACS, qual a sua atitude diante dessa situação é: 
a) Explicar à mãe a importância de vacinar o seu filho e 

encaminhá-la à Unidade de Saúde para administrar as 
vacinas que estão atrasadas. 

b) Apenas entender a atitude da mãe; afinal ela agiu dessa forma 
porque ama muito o seu filho. 

 

c) Nada poderá fazer, além de comunicar o fato ao supervisor, 
pois quem manda na criança é a mãe, por se tratar de um 
menor de idade. 

d) Realizar os devidos registros e imediatamente promover uma 
reunião com a comunidade para discussão do caso. 

 
29.  Com relação às disposições do  ECA  acerca  da  colocação 
da  criança e do adolescente em família substituta, assinale a 
opção correta: 
a) A colocação da criança em família substituta, na modalidade 

de adoção, constitui medida excepcional, preferindo-se que 
ela seja criada e educada no seio saudável de sua família 
natural. 

b) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato e, uma vez 
deferida pelo juiz, não pode ser posteriormente revogada. 

c) Somente a adoção constitui forma de colocação da criança em 
família substituta. 

d) O guardião não pode incluir a criança que esteja sob sua 
guarda como beneficiária de seu sistema previdenciário visto 
que a guarda não confere à criança condição de dependente 
do guardião. 

 
30.  No que se refere à ética profissional e ao papel do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS), é correto afirmar que: 
a) o sigilo profissional não se estende a todos os profissionais 

envolvidos em práticas sanitárias, sendo exclusivo daqueles 
que executam atividades-fim, como médicos e psicólogos. 

b) para que um ACS desempenhe seu papel com qualidade, é 
desnecessário que conheça a comunidade onde irá atuar. 

c) a ética diz respeito aos valores, aos princípios e aos 
comportamentos morais voltados para a procura do bem 
estar da vida em sociedade. 

d) a garantia da privacidade de uma pessoa não requer que a 
confidencialidade de suas informações seja observada. 

 
31.  Em uma visita domiciliar você encontrou uma gestante de 
cinco meses, que tem um filho de três anos. Na visita domiciliar, 
você como agente comunitário de saúde constatou que ela, na 
primeira gravidez, não tomou a vacina contra o tétano neonatal, 
mas na infância cumpriu o esquema de vacinação básica. O 
número de doses de vacina contra o tétano neonatal que ela 
deve tomar nesta gravidez é: 
a) Quatro doses. 
b) Três doses. 
c) Duas doses. 
d) Uma dose. 
 
32.  O ciclo do Aedes aegypti é composto por quatro fases que  
inclui, exceto:  
a) Ovo. 
b) Larva. 
c) Cercária. 
d) Adulto. 
 
33. As viroses são doenças causadas por vírus, seres 
microscópicos que só conseguem se reproduzir dentro de um ser 
vivo. São exemplos de viroses humanas transmissíveis pelo ar:  
a) Poliomielite e gripe.                          
b) Resfriado e coqueluche. 
c) Sarampo e tuberculose. 
d) Rubéola e pneumonia. 
 
34.   As vacinas são a melhor maneira de prevenção de doenças, 
pois através delas o organismo produz anticorpos que atacam os 
micróbios patogênicos. Aos dois meses de idade uma criança 
deve ser vacinada contra as doenças:  
a) Poliomielite, rubéola, tétano, coqueluche e caxumba. 
b) Difteria, poliomielite, rubéola, Haemophilus influenzae tipo B e 

rotavírus humano.  
c) Difteria, poliomielite, tétano, coqueluche, Haemophilus 

influenzae tipo B e rotavírus humano. 
d) Tétano, coqueluche, rubéola, caxumba, Haemophilus 

influenzae tipo B e rotavírus humano. 
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35.  Insetos podem transmitir doenças que atacam plantas, 
animais e o homem. Assinale a alternativa em que figuram 
doenças transmitidas ao ser humano pelos insetos Anopheles,  
Aedes  e  Culex, respectivamente.  
a) Malária, dengue e filariose. 
b) Filariose, dengue e malária. 
c) Dengue, filariose e malária. 
d) Dengue, malária e filariose. 
 
36.   A visita domiciliar constitui uma das atividades do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) em sua microárea de abrangência. 
Um dos objetivos da visita domiciliar realizada pelo ACS é:  
a) Apoiar o desenvolvimento de pesquisas. 
b) Fazer o cadastro de 100% das famílias em sua microárea de 

atuação. 
c) Desenvolver assistência apenas curativa. 
d) Visitar 50% de todas as famílias sob sua responsabilidade . 
 
37.   São cuidados que devem ser tomados com a pessoa doente 
para evitar o contagia por Influenza A H1N1, exceto: 
a) A pessoa com a gripe deve permanecer em seu domicílio 

durante 30 dias após o inicio dos sintomas. 
b) Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso 

pessoal. 
c) Evitar tocar olhos, nariz ou boca. 
d) Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete,  

especialmente depois de tossir ou espirrar. 
 
38.  Quando uma mulher grávida transmite para o seu filho uma 
doença adquirida sexualmente é denominada: 
a) Transmissão horizontal. 
b) Transmissão vertical. 
c) Transmissão adquirida. 
d) Transmissão fetal. 
 
39.  A mortalidade neonatal tardia inclui indivíduos de quanto  
tempo de vida? 
a) 0-6 dias de vida. 
b) 7-27 dias de vida. 
c) 28 dias e mais de vida. 
d) 2 meses a um ano. 
 
40.  Se o adolescente já recebeu anteriormente três ou mais  
doses das vacinas DTP, DT ou dT, então deve receber uma  
dose de reforço. As vacinas de reforço são necessárias a cada  
dez anos. No caso de ferimentos graves, antecipar a dose de  
reforço para cinco anos após a última dose da vacina contra  
tétano. O intervalo mínimo entre as doses é de: 
a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 45 dias. 
d) 60 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




