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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 

 
O Brasil tem um número de alcoólatras estimados em 15 
milhões, o dobro da população da Suíça. Mas a realidade 
pode ser ainda pior. Os médicos da Associação Brasileira 
de estudos de álcool e outras drogas, que se dedicam a 
estudar dependência química no Brasil, estimam que, na 
verdade, 10% dos 192 milhões de brasileiros, ou 19 
milhões, tenham problemas graves com a bebida. O 
alcoolismo mata 32 mil pessoas, por ano Brasil, está por 
trás de 60% das mortes no trânsito e 72% dos homicídios. 
{...} Outra vertente estatística que preocupa os médicos 
está entre os jovens. Eles estão apreendendo a beber muito 
cedo. Uma pesquisa recente, realizada pela Unifesp em 
São Paulo com 661 adolescentes, detectou que 5% dos 
jovens entre 14 e 17 bebem uma vez por semana ou mais e 
consomem cinco ou mais doses em cada ocasião..... 

                                                                                      
Revista Época, 12 de setembro de 2011/n* 695.  

 
 

01. Com relação às ideias apresentadas no texto, pode-se 
afirmar que: 

A) O problema com o álcool não é uma realidade no 
Brasil. 

B) O Brasil tem mais alcoólatras que a Suíça. 
C) Os jovens fazem parte das estatísticas, em 

relação ao consumo do álcool. 
D) Os dados apresentados não são confiáveis, pois 

não são resultados de estudos. 
E) As pesquisas apontam os jovens como 

consumidores eventuais de bebidas alcoólicas 

02. O termo “detectou” pode ser substituído, sem 
comprometer as ideias por: 

A) Estimou 
B) Possibilitou 
C) Descobriu 
D) Compreendeu 
E) Avaliou. 

03. O texto veiculado na Revista “Época” é 
predominantemente: 

A) Descritivo 
B) Instrucional 
C) Dialogal 
D) Informativo 
E) Dissertativo. 

04. Quanto à acentuação, todas as palavras apresentam a 
mesma justificativa, exceto: 

A) Trânsito 
B) Médico  
C) Alcoólatra 
D) Dependência 
E) Álcool. 

05. Em “mas a realidade pode ser ainda pior”., o termo em 
destaque tem valor de: 

A) Explicação 
B) Oposição 
C) Condição 
D) Conclusão 
E) Finalidade. 

06. A estrutura verbal em: “Eles estão aprendendo a beber 
muito cedo” poderia ser substituída por: 

A) Aprendem 
B) Aprenderão 
C) Aprenderam 
D) Aprendam 
E) Aprendera 

07. A classificação dos termos em classes está adequada 
em todas as alternativas abaixo, EXCETO em: 

A) Brasil – substantivo 
B) Recente – Adjetivo 
C) Outros – Pronome 
D) Mas – Conjunção 
E) Muito – Adjetivo 

08. A concordância verbo-nominal em: “O Brasil tem um 
número de alcoólatras estimado em 15 milhões, o 
dobro na população da Suíça” está justificada 
inadequadamente em: 

A) O verbo ter concorda com o sujeito Brasil. 
B) O artigo concorda com o substantivo em: um 

número. 
C) O artigo o estabelece concordância com o termo 

dobro. 
D) O termo milhões faz concordância com o número 

15. 
E) O termo estimado concorda com alcoólatras. 

09. Eles estão aprendendo a beber muito cedo. A 
estrutura destacada apresenta uma circunstância de: 

A) Modo 
B) Tempo 
C) Causal 
D) Afirmação 
E) Dúvida 

10. O uso do sinal de pontuação está corretamente 
justificado em: 

A) ....O Brasil tem um número – as reticências 
indicam a existência do parágrafo. 

B) Eles estão aprendendo a beber muito cedo. – O 
ponto final indica a finalização do período. 

C) .... e outras Drogas, que se dedicam a estudar 
dependência química no Brasil, - as vírgulas 
separam uma oração coordenada. 

D) Uma pesquisa recente, - a vírgula é utilizada para 
separar o sujeito do predicado. 

E) ...pela Unifesp em São Paulo, com 661 
adolescentes, - as vírgulas separam o sujeito 
deslocado. 
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Matemática 

11. Os orçamentos dos seis hospitais federais do Rio de 
Janeiro, somados, equivalem a 648 milhões de reais 
por ano. Cada um deles recebe o mesmo valor 
mensalmente, e esse valor é o mesmo para cada um 
dos hospitais. Nessas condições, quanto recebe, 
mensalmente, cada um desses hospitais? 

A) 108 milhões de reais. 
B) 84 milhões de reais. 
C) 54 milhões de reais. 
D) 18 milhões de reais. 
E) 9 milhões de reais. 

12. O quadro abaixo mostra os países que mais venderam 
vinho para o Brasil em 2011, e a quantidade vendida, 
em milhões de litros. 

País Quantidade 

Chile 24,5 

Argentina 16,6 

Itália 12 

Portugal 8,3 

França 3,1 

Fonte: Revista Veja n°2263 de 04/04/2012 

 
De acordo com esses dados, 

 

A) Itália e Portugal venderam, juntos, 95 milhões de 
litros de vinho ao Brasil. 

B) os dois países da América do Sul (Chile e 
Argentina) venderam, juntos, 41,1 milhões de 
litros de vinho ao Brasil. 

C) o Chile vendeu, para o Brasil, 12,1 milhões de 
litros de vinho a mais que a Argentina. 

D) os países europeus (Itália, Portugal e França) 
venderam para o Brasil, juntos, 12,6 milhões de 
litros de vinho. 

E) a Itália vendeu 4 vezes mais vinho ao Brasil que 
a França. 

13. Um questionário aplicado a 18 mil pessoas de 24 
países revelou que o nível de satisfação das pessoas 
aumentou nos últimos anos (Fonte: Revista Super 
Interessante, n°303, abril de 2012). Nessa enquete, 
22% das pessoas se consideram “muito felizes”, o que 
corresponde a: 

A) 1 824 pessoas. 
B) 2 418 pessoas. 
C) 3 600 pessoas. 
D) 3 960 pessoas. 
E) 6 000 pessoas. 

 

14. Uma prefeitura calcula que cada quilômetro rodado por 
um automóvel custa R$ 0,30 em despesas de 
manutenção de ruas, agentes de trânsito, etc. Qual o 
custo diário dessa prefeitura, sabendo que 10 mil 
automóveis rodam, em média, 15 quilômetros por dia? 

A) 15 mil reais. 
B) 25 mil reais. 
C) 30 mil reais. 
D) 35 mil reais. 
E) 45 mil reais. 

15. Nos países desenvolvidos, a chance de uma pessoa 
sofrer um acidente de avião é uma em 60 milhões de 
voos. Já no Brasil, essa chance é de uma em 2 
milhões de voos. De acordo com esses dados, a 
chance de uma pessoa sofrer um acidente de avião no 
Brasil é: 

A) 2 vezes menor que nos países desenvolvidos. 
B) 30 vezes menor que nos países desenvolvidos. 
C) 15 vezes maior que nos países desenvolvidos. 
D) 30 vezes maior que nos países desenvolvidos. 
E) 60 vezes maior que nos países desenvolvidos. 

16. Com o pedágio urbano, a prefeitura de Londres 
conseguiu tirar das ruas do centro da cidade, 
diariamente, 60 mil automóveis. Isso corresponde a 
15% da frota de automóveis da cidade. De acordo com 
esses dados, quantos automóveis existem em 
Londres? 

A) 150 mil automóveis. 
B) 400 mil automóveis. 
C) 450 mil automóveis. 
D) 600 mil automóveis. 
E) 750 mil automóveis. 

17. O semáforo de um cruzamento fica aberto apenas 15 
segundos, o que permite a passagem, em média, de 
quatro automóveis. Se ele ficasse aberto 45 segundos, 
mantendo o mesmo fluxo de veículos, quantos 
automóveis, em média, poderiam cruzar esse 
semáforo? 

A) 12 automóveis. 
B) 25 automóveis. 
C) 30 automóveis. 
D) 45 automóveis. 
E) 60 automóveis. 
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18. Um grupo de arquitetos ofereceu para a prefeitura um 
projeto para a implantação de 100 quilômetros de 
“ciclofrescas” (ciclovias arborizadas). Segundo os 
arquitetos, o custo seria de 950 mil reais para pintar e 
delimitar o espaço das ciclofrescas, e 450 mil reais 
para a arborização. De acordo com esses dados, qual 
seria o custo de implantação de um quilômetro dessa 
ciclovia? 

A) 4 500 reais. 
B) 5 000 reais. 
C) 6 500 reais. 
D) 9 000 reais. 
E) 14 000 reais. 

19. Para percorrer os 4 quilômetros que separam seu 
trabalho de sua casa, pela avenida Norte, Jairo gastou 
40 minutos de carro. Qual foi a velocidade média de 
Jairo nesse percurso? 

A) 3 Km/h. 
B) 4 Km/h. 
C) 6 Km/h. 
D) 10 Km/h. 
E) 12 Km/h. 

 
 
 
 
 

 

20. Na última quinta-feira, a Dr
a.
 Sara Tudo atendeu 12 pacientes no ambulatório. A enfermeira anotou o tempo gasto em 

cada uma das consultas, em minutos, no quadro abaixo. 

Consulta 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

Tempo (min) 14 17 25 22 13 15 20 16 24 11 25 14 

 

Nesse dia, qual foi o tempo médio de duração de uma consulta da Dr
a.
 Sara Tudo? 

 

A) 12 minutos. 
B) 14 minutos. 
C) 18 minutos. 
D) 22 minutos. 
E) 25 minutos. 
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Conhecimentos Específicos 

21. É incorreto afirmar que antes da Constituição Brasileira 
de 1988: 

A) a saúde era considerada um direito de todos. 
B) a Previdência Social possuía muitos recursos. 
C) havia favorecimento da rede privada de saúde. 
D) quem não podia pagar a assistência era chamada 

de indigente. 
E) assistência médica era garantida para quem 

pagava a Previdência Social. 

22. O Programa Farmácia da Família, lançado por 
Secretarias Municipais de Saúde, busca garantir a 
entrega da medicação: 

A) padronizada pelo MS, prescrita por médicos do 
SUS ou da rede privada. 

B) necessária para as primeiras doses e prescrita 
pelos médicos do PSF. 

C) prescrita, mesmo que não seja padronizada pelo 
Ministério da Saúde/MS. 

D) padronizada e prescrita onde normalmente o 
usuário realiza suas consultas; 

E) necessária para todo o tratamento, após 
avaliação do Serviço de Assistente Social. 

23. Os Centros de Atenção Psicossocial/CAPS é um 
serviço de saúde mental do Sistema Único de Saúde, 
onde cada um atua em um território específico. Este 
fato está relacionado com o seguinte principio do SUS: 

A) universalidade do acesso. 
B) integralidade das ações. 
C) equidade da assistência. 
D) controle social da assistência. 
E) descentralização da assistência.  

 
 

24. O atual momento vivenciado pelo setor Saúde é o da 
construção de um novo modelo assistencial, no qual 
as pessoas além de usuárias são também 
consideradas importantes autores sociais. Nesse 
contexto, se destaca a necessidade do ACS adotar 
ações educativas, cujo método proporcione a ele, 
enquanto profissional de saúde: 

A) pensar pelo grupo, devido à baixa escolaridade 
das pessoas. 

B) estimular o grupo a refletir sobre seus problemas 
de saúde. 

C) decidir sobre as melhores soluções para os 
problemas encontrados. 

D) transmitir o seu conhecimento, já que as pessoas 
nada sabem sobre as doenças. 

E) evitar o diálogo para não expor as pessoas com 
pouco conhecimento sobre doenças. 

25. Do ponto de vista legal, o Agente Comunitário de 
Saúde/ACS não poderá realizar atividades: 

A) de prevenção de doenças. 
B) de promoção da saúde. 
C) educativas em domicílios ou junto às 

coletividades. 
D) em ambulatórios da rede privada, fora do âmbito 

do SUS. 
E) que identifiquem as situações mais comuns de 

risco em saúde. 

26. Através da visita domiciliar é feito o cadastramento e o 
acompanhamento das famílias, como também, a 
colheita dos dados que serão colocados no Sistema de 
Informação da Atenção Básica/SIAB. A visita domiciliar 
deverá deve ser realizada: 

A) mensalmente e ou quando necessário. 
B) trimestralmente e ou quando necessário. 
C) semestralmente e ou quando necessário. 
D) após a primeira apenas quando necessário. 
E) apenas quando a família solicita.  

 
 

27. O trabalho do ACS deve atender ao modelo de 
cadastramento adotado pelo SUS.  Assim, nesse 
cadastramento será feito o levantamento: 

1) por amostragem. 
2) dos problemas de saúde. 
3) do quantitativo de integrantes da família. 
4) da faixa etária dos integrantes da família. 
5) das condições de moradia da família. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 4 e 5, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas 
D) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 

28. As ações assistenciais em rede significa chamar para 
o debate diferentes grupos e com eles construir as 
soluções para os problemas de saúde da população. 
Neste sentido, para o Sistema Único de Saúde/SUS a 
intersetorialidade significa um trabalho articulado entre 
as equipes: 

A) do Programa Saúde da Família/PSF. 
B) de saúde de vários municípios de um mesmo 

estado. 
C) do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde/PACS. 
D) de saúde de vários estados de um mesmo país. 
E) das áreas de saúde, educação, habitação, 

cultura, entre outras. 
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29. A obesidade constitui um dos mais importantes fatores 
de risco para: 

A) Doenças cardiovasculares e hanseníase. 
B) Diabetes e doenças cardiovasculares. 
C) Diabetes, tuberculose e hanseníase. 
D) Doenças cardiovasculares e tuberculose. 
E) Diabetes, doenças cardiovasculares e 

tuberculose. 

30. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

1) Leite e queijo. (  )  
 

Alimentos ricos em 
vitamina “C”. 

2) Laranja e 

acerola. 

(  )  
 

Alimentos ricos em 
Cálcio (Ca) e Fósforo 
(P). 

3) Pão e 

macarrão. 

(  )  
 

Alimentos ricos em 
proteínas de origem 
animal. 

4) Carnes de boi 

e ovos. 

(  )  
 

Fonte primária de 
energia para o 
organismo humano. 

5) Óleo de soja e 

de girassol.  

(  )  
 

 

Transportam as 

vitaminas no 

organismo humano 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 
B) 2, 1, 5, 3 e 4. 
C) 2, 1, 5, 4 e 3. 
D) 2, 1, 4, 5 e 3. 
E) 2, 1, 4, 3 e 5. 

 

 

31. Entre as famílias cadastradas de uma microárea foi 
encontrado um adulto queixando-se de muita sede, 
urinando em demasia e por mais que se alimentasse 
sentia fome. Neste caso, o Agente Comunitário de 
Saúde deve:  

A) comunicar para a supervisora após a confirmação 
do diagnóstico. 

B) orientá-lo a procurar a unidade de saúde e 
comunicar para a supervisora. 

C) aguardar confirmação do diagnóstico para 
registrar na Ficha de Acompanhamento.  

D) orientá-lo a diminuir a ingestão de líquidos e 
aumentar a frequência da visita domiciliar. 

E) orientá-lo a diminuir a ingestão de alimentos e 
aumentar a frequência da visita domiciliar. 

32. Após a inalação do Mycobacterium tuberculosis, 
agente etiológico da Tuberculose, a doença se 
desenvolverá no individuo se as defesas do organismo 
forem: 

A) suficientes para destruir todas as bactérias e 
eliminar o foco existente.  

B) suficientes para limitar o foco, mas não o 
esteriliza, a doença surge imediatamente. 

C) insuficientes para deter a disseminação das 
bactérias, a doença surge após alguns anos. 

D) suficientes para destruir todas as bactérias e 
destruir o foco, surgindo a doença após alguns 
anos.  

E) suficientes para limitar o foco, mas não o 
esteriliza, a doença poderá surgir se houver 
diminuição das defesas. 

33. Considerando as atribuições do Agente Comunitário 
de Saúde/ACS, em relação ao controle da tuberculose, 
analise as afirmativas abaixo. 

1) Encaminhar ou comunicar os suspeitos. 
2) Orientar quanto à coleta de escarro. 
3) Checar se o paciente colheu o escarro. 
4) Monitorar as datas de consulta durante o 

tratamento. 
5) Realizar visita domiciliar sempre que necessário. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 4 e 5, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas 
D) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 

34. Constitui medida de prevenção da Hanseníase:  

A) cuidados higiênicos com o lixo domiciliar. 
B) passar álcool a 70% nos objetos utilizados pelos 

pacientes 
C) aplicar vacina BCG nos comunicantes. 
D) cuidados higiênicos com a água de consumo 

humano. 
E) passar álcool a 70% nos objetos utilizados pelos 

comunicantes. 

35. Na reprodução da espécie humana, em relação aos 
órgãos genitais femininos a fecundação ocorre: 

A) no útero e a nidação nas trompas. 
B) nas trompas e a nidação no útero. 
C) na vagina e a nidação no útero. 
D) no útero e a nidação na vagina. 
E) nas trompas e a nidação na vagina. 
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36. Métodos contraceptivos de barreira são aqueles que 
procuram impedir a penetração dos espermatozoides 
no canal cervical, como por exemplo: 

A) diafragma. 
B) pílulas hormonais. 
C) método de Billings. 
D) injeção hormonal. 
E) dispositivo Intrauterino/DIU. 

37. Para que haja uma boa assistência durante o pré-
natal, o Ministério da Saúde recomenda que sejam 
realizadas, no mínimo: 

A) 02 consultas. 
B) 03 consultas. 
C) 04 consultas. 
D) 05 consultas. 
E) 06 consultas. 

 
 

38. Ao realizar uma visita domiciliar o Agente Comunitário 
de Saúde deve considerar como situação de risco e 
comunicar para a supervisora a existência de: 

A) recém-nascido com 3.100 gramas, fazendo uso 
de leite materno. 

B) gestante no primeiro trimestre da gravidez com 
pressão110 x 70mmHg. 

C) crianças com a caderneta de vacinação completa 
e bons hábitos alimentares. 

D) idoso fazendo uso de medicamentos com a 
pressão arterial de 130 x 80mmHg. 

E) gestante no terceiro trimestre da gravidez com 
edema de membros inferiores e pressão arterial 
de 140 x 100mmHg. 

39. No período de resguardo ou puerpério, o único órgão 
que não involui é: 

A) o útero. 
B) a mama. 
C) o ovário. 
D) a trompa. 
E) a vagina. 

 
 

40. A criança com infecção respiratória aguda/IRA pode 
apresentar tiragem, um sinal clínico que consiste: 

A) nos batimentos da asa do nariz. 
B) afundamento da parte superior do peito. 
C) na expansão anormal das costelas. 
D) afundamento da parte inferior do peito. 
E) na expansão normal das costelas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 




