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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 
Pingente 

 
“Quando o bonde ia pôr-se em movimento, o senhor idoso subiu, com a criança. Não havia lugar para 
os dois, e mesmo a menina só pôde acomodar-se em meu banco porque uma senhora magra aí 
consumia pouco espaço. A garota sentou-se a meu lado, o velho dependurou-se no estribo. O bonde 
seguiu. 
Notei que a menina levava um pacote de balas, e que com o velho iam vários embrulhos; entre eles um 
guarda-chuva. Não sabendo que fazer dos acessórios, e desistindo de ordená-los, o velho resignou-se 
ao mínimo de desconforto na viagem. Tinha os movimentos tolhidos, e o condutor aproximava-se, a 
mão tilintando níqueis. Era de prever a dificuldade da operação a que se via obrigado: libertar dois 
dedos da mão direita, enfiá-los no bolso do colete, e extrair desse secreto lugar as moedas devidas. 
Na linha em que viajávamos, a posição do pingente oferece perigo. O bonde segue paralelo e rente ao 
passeio, e os postes, no momento preciso em que passa o bonde, deslocam-se imperceptivelmente 
para mais perto dele. O deslocamento de alguns milímetros é, às vezes, mortal. Todos os que viajam de 
pé sabem disso. Os que morrem têm tempo de verificar o fenômeno, porém não de evitá-lo.” 
 

(Andrade, Carlos Drummond de – Contos de Aprendiz, obra completa, Aguilar, 504) 
 

 

01. De acordo com o sentido geral do texto, o velho: 
 

A) Viajava com tranquilidade. 
B) Sabia o que fazer com os acessórios. 
C) Ordenava ao pacotes. 
D) Sentou-se ao lado da mulher magra. 
E) Corria perigo de vida. 

 

02. Observando o último parágrafo do texto, nota-se que, na realidade: 
 

A) Os postes se desviam com a passagem do bonde. 
B) O bonde passa contíguo aos postes, com perigo. 
C) Os pingentes viajam tranquilos. 
D) Todos os que viajam de pé não sabem disso. 
E) O deslocamento de alguns milímetros não oferece perigo. 

 

03. O segundo parágrafo do texto comprova que: 
 

A) O velho não pode movimentar-se de onde está. 
B) O velho retira a moeda sem dificuldade. 
C) A menina ajudava a lavar os pacotes. 
D) O velho enfia a mão no bolso da calça para retirar o dinheiro. 
E) A menina carrega uma boneca. 

 

04. O primeiro parágrafo do texto evidencia que: 
 

A) A menina sentou-se no mesmo banco do narrador. 
B) O guarda-chuva atrapalha o velho. 
C) A senhora magra cedeu o lugar para a menina. 
D) A menina leva um pacote de balas. 
E) O bonde seguiu rapidamente. 
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05. ”... a posição do pingente oferece perigo.” 
 

Pingente, no texto, corresponde a: 
 

A) Pequeno objeto pendente. 
B) Brinco das orelhas. 
C) Berloque. 
D) Pingoso. 
E) Passageiro que viaja no estribo da viatura. 

 

06. “...o condutor aproximava-se a mão tilintando níqueis.” 
 

Entende-se que o condutor estava: 
 

A) Mostrando. 
B) Sacudindo. 
C) Pedindo. 
D) Procurando. 
E) Oferecendo. 

 

07. “Tinha os movimentos tolhidos.” 
 

Assinale a alternativa em que o termo não corresponde a tolher: 
 

A) Estorvar. 
B) Obstar. 
C) Vedar. 
D) Coibir. 
E) Toldar. 

 

08. “O deslocamento de alguns milímetros é, às vezes, mortal.” 
 

A crase foi usada: 
 

A) Por tratar-se de uma locução adverbial. 
B) Por tratar-se de uma locução conjuntiva. 
C) Por tratar-se de uma locução prepositiva. 
D) Por causa do pronome alguns. 
E) Por causa do substantivo milímetros. 

 

09. Observe o texto: 
 

“Os que morrem têm tempo de verificar o fenômeno...” 
 

Os termos “têm” e “fenômeno” estão acentuados por tratar-se de: 
 

A) Verbo ter - 3ª pessoa do singular e Palavra proparoxítona. 
B) Verbo ter - 3ª pessoa do plural e Palavra paroxítona. 
C) Verbo ter - 3ª pessoa do plural e Palavra oxítona. 
D) Verbo ter - 3ª pessoa do plural e Palavra proparoxítona. 
E) Verbo ter - 2ª pessoa do plural e Palavra paroxítona. 
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10. “com o velho iam vários embrulhos; entre eles, um guarda-chuva.” 
 

Observando o substantivo guarda-chuva, assinale a alternativa errada quanto ao plural dos 
substantivos compostos: 

 
A) Guarda-civil - guardas-civis. 
B) Público-alvo - públicos-alvos. 
C) Tatu-bola - tatus-bola. 
D) Segunda-feira - segundas-feiras. 
E) Lenga-lenga - lenga-lengas. 

 
 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
 

11. Se um litro de uma mistura contém 20g de um inseticida e deve-se aplicar 2kg do inseticida por 
hectare para combater uma lagarta que atinge uma lavoura, quantos litros dessa mistura devem ser 
aplicados por hectare? 

 
A) 10 
B) 20 
C) 100 
D) 200 
E) 1.000 

 

12. As vendas de uma banca de revista passaram de R$ 3.000,00 no mês de fevereiro para R$ 2.850,00 
no mês de março. De quanto foi a diminuição relativa das vendas? 

 
A) 4% 
B) 5% 
C) 6% 
D) 8% 
E) 10% 

 

13. Observe os dados apresentados na tabela abaixo: 
  

COLUNA I COLUNA II COLUNA III 
X Y X Y 
2 3 0,6666... 
5 6 0,833333.... 
1 2 0,5 

 
Se T for a soma dos três resultados apresentados na coluna III, é correto afirmar que T: 

 
A) é divisível por 3. 
B) é múltiplo de 5. 
C) é um número par. 
D) é uma dízima periódica sem representação decimal finita. 
E) é uma dízima não periódica. 
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14. Considere os números racionais representados pelos pontos X, Y e Z, destacados na reta abaixo: 

 
 

A soma X + Y + Z é um número compreendido entre: 
 

A) –2 e –1 
B) –1 e 0 
C) 0 e 1 
D) 1 e 2 
E) 2 e 3 

 

15. Se 3,5% do valor de um iPod touch  corresponde a R$ 26,25, então o valor total deste iPod touch é 
de: 

 
A) R$ 320,00 
B) R$ 350,00 
C) R$ 420,00 
D) R$ 720,00 
E) R$ 750,00 

 

16. A soma das idades de dona Adelina e de sua filha Nícia é de 88 anos. A razão entre suas idades é de  
3/5 .Dona Adelina deu à luz sua filha Nícia quando tinha: 

 
A) 20 anos. 
B) 22 anos. 
C) 24 anos. 
D) 26 anos. 
E) 28 anos. 

 

17. Um caminhão caçamba  comporta, por viagem, um total de 2,5 tonelada. Se quisermos usar esse 
caminhão para transportar 450 sacos de 80 kg cada um, sem abrir nenhum saco, o mínimo de 
viagens necessárias para esse caminhão será: 

 
A) 12. 
B) 14. 
C) 15. 
D) 16. 
E) 17. 

 

18. Uma Pizzaria produziu 10.000 unidades de pizzas, vendendo-a da seguinte forma: as primeiras 3.000 
unidades, ao preço unitário de R$ 20,00 as 5.000 unidades seguintes, ao preço unitário de R$ 25,00 
as últimas 2.000 unidades, ao preço unitário de R$ 32,00 Qual foi o preço médio unitário das pizzas?  

 
A) R$ 24,60  
B) R$ 24,90  
C) R$ 32,00  
D) R$ 32,90 
E) R$ 33,50  
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19. Uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo mede 2 cm por 0,2 dm por 40 mm. Sua capacidade 
é de: 

 
A) 1,6 cm3 
B) 0,11 litros 
C) 0,16 cm3 
D) 0,016 litros 
E) 0,000016 litros 

 

20. No final da competição, as 110 fichas de um jogo estavam divididas entre 3 amigos. Sabe-se que a 
quantidade de fichas de Elias era igual a 5/8 da de Bob, e que Paiva tinha 20 fichas a mais do que 
Elias. A diferença entre o número de fichas de Paiva e de Bob era igual a: 

 
A) 15. 
B) 12. 
C) 10. 
D) 8. 
E) 5. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Conforme a  LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, constitui atribuição dos Agentes 
Comunitários de Saúde as atividades de: 

 
A) Prevenção de doenças e recuperação da saúde; 
B) Promoção e recuperação da saúde; 
C) Prevenção de doenças e promoção da saúde; 
D) Promoção e reabilitação da saúde; 
E) Prevenção de doença e reabilitação da saúde. 
 

22. Assinale a afirmação FALSA: 
 

A) Após a criação das Unidades de Saúde da Família, o Ministério da Saúde criou o Programa Agente 
Comunitário de Saúde/PACS, para melhorar a Atenção Básica; 

B) Todas as pessoas cadastradas são atendidas nas USF, com igualdade de direito para todos; 
C) O modelo que mais se aproxima dos princípios do SUS é o da Saúde da Família; 
D) As equipes que compõem as Unidades de Saúde da Família/USF se envolvem no cotidiano da 

comunidade na qual está inserida; 
E) Os agentes Comunitários de Saúde tem um papel fundamental na orientação das famílias. 

 

23. Um dos princípios e diretrizes que rege o Sistema Único de Saúde/SUS é: 
 

A) Terão direito a uma assistência integral à saúde todas as pessoas de carteira assinada; 
B) O governo federal é quem decide onde e como os recursos serão utilizados; 
C) Por ser um órgão com mais recursos, cabe ao governo federal maior resolutividade dos serviços; 
D) Todo e qualquer cidadão tem direito ao acesso aos serviços de saúde; 
E) O governo estadual é quem decide onde os recursos serão utilizados. 
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24. Assinale a resposta VERDADEIRA: 
 

A) Por ser um objetivo para o qual vale a pena viver, a promoção da saúde é responsabilidade exclusiva 
do setor saúde; 

B) No modelo de assistência do Sistema Único de Saúde/SUS, a saúde depende do modo de viver e 
agir das pessoas; 

C) Não se recomenda a participação popular nas unidades de saúde porque o povo ainda não conhece 
os seus direitos; 

D) Não foi necessária a reorganização dos serviços de saúde para a implantação do SUS, por que a 
rede que existia era suficiente e com bom funcionamento; 

E) Sempre que identificar situações de risco durante uma vista domiciliar, o ACS deve imediatamente 
planejar as ações para resolvê-los. 

 

25. Segundo o Ministério da Saúde, o ACS deve ter uma micro área sob sua responsabilidade, cuja 
população não ultrapasse: 

 
A) 650 pessoas; 
B) 750 pessoas; 
C) 850 pessoas;  
D) 950 pessoas; 
E) 1000 pessoas. 

 

26. No que diz respeito à diabetes constitui atribuição do Agente comunitário de Saúde/ACS: 
 

A) Identificar na população adstrita os membros da comunidade com maior predisposição para a 
diabetes Tipo 2, definindo os riscos para que seja elaborado um plano terapêutico; 

B) Durante a visita domiciliar não precisa identificar os membros da comunidade com maior 
predisposição para a diabetes Tipo 2 por que isso é função do médico ou da enfermeira;; 

C) Evitar esclarecer o paciente e a família sobre os fatores de riscos para doenças cardiovasculares, 
para não assustar as pessoas da comunidade; 

D) Registrar na sua ficha de acompanhamento o diagnóstico de diabetes de cada membro da família; 
E) Todas as respostas estão corretas. 

 

27. É considerado hipertenso o individuo que não está fazendo uso de medicação hipertensiva e 
apresenta o seguinte nível de pressão: 

 
A) A sistólica maior ou igual a 160 mmHG e a diastólica maior ou igual a 12 mmHg; 
B) A sistólica maior ou igual a 140 mmHG e a diastólica maior ou igual a 11 mmHg; 
C) A sistólica maior ou igual a 160 mmHG e a diastólica maior ou igual a 10 mmHg; 
D) A sistólica maior ou igual a 140 mmHG e a diastólica maior ou igual a 70 mmHg; 
E) A sistólica maior ou igual a 140 mmHG e a diastólica maior ou igual a 90 mmHg. 

 

28. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa: 
 

A) Que afeta exclusivamente o pulmão; 
B) Transmitida através de objetos contaminados; 
C) Cuja cura ocorre em torno de seis meses; 
D) Para a qual não existe vacina; 
E) Em que os pacientes apresentam febre muito alta no inicio da manhã. 
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29. Assinalar a alternativa CORRETA: 
 

A) A hanseníase não tem cura, pois não se sabe como é a sua transmissão; 
B) O tratamento da hanseníase é caro, por isso ainda não está disponibilizado nas unidades de saúde; 
C) A maioria das pessoas que entra em contato com o bacilo responsável pela hanseníase, desenvolve 

a doença; 
D) O período de incubação da hanseníase é curto, variando entre dez e vinte dias; 
E) A aplicação da vacina BCG nas pessoas que moram com um hanseniano constitui uma medida de 

prevenção da doença.  
 

30. Após tomar conhecimento de que na sua área de atuação, há uma pessoa com uma doença 
sexualmente transmissível a Agente Comunitária de Saúde/ACS, deve orientar a:  

 
A) Não seguir as recomendações de leigos no assunto; 
B) Evitar atividade sexual; 
C) Usar camisinhas em todas as relações; 
D) Procurar o serviço de saúde; 
E) Todas as respostas estão corretas. 

 

31. A AIDS é considerada uma síndrome por que: 
 

A) É uma doença adquirida, isto é a pessoa não nasce com ela; 
B) Atinge os homens e as mulheres; 
C) Os vírus responsáveis destroem as defesas do organismo; 
D) Apresenta um conjunto de sintomas; 
E) Todas as respostas estão corretas. 

 

32. Constitui fatores de risco para o câncer de colo de útero quando a mulher: 
 

A) Inicia a atividade sexual precocemente;  
B) Tem um parceiro; 
C) Não tem filhos; 
D) Tem vários parceiros 
E) As respostas (a) e (d) estão corretas. 

 

33. O agente etiológico da dengue é: 
 

A) Um mosquito; 
B) Um vírus; 
C) Uma bactéria; 
D) Um verme; 
E) Um fungo. 

 

34. Em uma visita domiciliar a Agente Comunitária de Saúde/ACS encontrou uma gestante no primeiro 
trimestre da gravidez queixando-se de salivação excessiva, neste caso ela deve ser orientada a: 

 
A) Cuspir a saliva; 
B) Diminuir a gestão de líquidos; 
C) Comer menos vezes durante o dia; 
D) Engolir a saliva; 
E) Aumentar a quantidade de alimentos; 
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35. São sinais de que a criança está pegando satisfatoriamente a mama da mãe; 
 

A) O lábio superior e o inferior ficam virados para fora; 
B) O lábio superior fica virado para fora e o inferior para dentro; 
C) O lábio superior fica virado para dentro e o inferior para fora; 
D) O lábio superior e o inferior ficam virados para dentro; 
E) A posição dos lábios da criança não indica uma boa pega na mama materna. 

 

36. Quando uma mãe encontra dificuldade em amamentar porque os seios estão doloridos e empedrados, 
o ACS deve: 

 
A) Orientar a suspender a amamentação imediatamente para não formar abcesso; 
B) Encaminhar a criança ao pediatra para que ele oriente a substituição do aleitamento materno;  
C) Orientar a massagear a região endurecida e aumentar a oferta dos seios à criança; 
D) Encaminhar a mãe ao obstetra para que ele prescreva uma medicação para suspender o leite; 
E) Orientar que o quadro apresentado é esperado e diminuir a oferta dos seios à criança.  

 

37. É possível evitar que uma criança nasça com baixo peso: 
 

A) Interferindo durante o pré-natal nas características físicas transmitidas pelo pai; 
B) Através de uma boa assistência durante o pré-natal; 
C) Orientando a gestante a engordar 15 kg acima do seu peso normal;  
D) Interferindo durante o pré-natal nas características físicas transmitidas pela mãe;  
E) Nenhuma das respostas acima. 

 

38. Não devem ser vacinadas as crianças: 
 

A) Em uso de elevadas doses de corticoides; 
B) Com tosse e coriza; 
C) Desnutridas; 
D) Que nasceram com baixo peso; 
E) Prematuras. 

 

39. Assinale a resposta CORRETA: 
 

A) O Diafragma e o Dispositivo Intrauterino/DIU são considerados métodos anticoncepcionais de 
barreira; 

B) As pílulas anticoncepcionais liberam substâncias que imobilizam os espermatozoides; 
C) O método cirúrgico para evitar a gravidez só pode ser realizado na mulher; 
D) A observação do muco de Billings pode ajudar o desejo do casal em ter filhos; 
E) O preservativo masculino constitui um contraceptivo natural, pois envolve mudança de 

comportamento. 
 

40. Ao levantar e soltar a pele da região abdominal de uma criança desidratada; 
 

A) A prega que se forma desaparece imediatamente; 
B) Não ocorre a formação de pregas; 
C) Ocorre a formação de duas pregas que desaparecem lentamente; 
D) A prega que se forma desaparece lentamente; 
E) Ocorre a formação de duas pregas que desaparecem imediatamente. 

 
 







