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01. Analise as afirmativas a seguir, considerando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

 (  ) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade são princípios que formam a 
base do Sistema Único de Saúde. 

 (  ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 (  ) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é fazer com que as pessoas possam contar com amplo 
acesso aos serviços de saúde, sempre que haja necessidade de atendimento. 

  A sequência está correta em: 
 

 a) F, V, F 
 b) V, F, V 
 c) V, V, F 
 d) F, F, V 
 e) V, V, V 
 

02. Considere as seguintes atribuições: 
 I. Fazer visitas domiciliares. 
 II. Executar atividades de educação para a saúde. 
 III. Orientar sobre prevenção de doenças. 
 IV. Prescrever medicamentos às pessoas da comunidade. 
  São atribuições do Agente Comunitário de Saúde apenas:  
 a) I e II 
 b) I, II e III 
 c) I, II e IV 
 d) II e III 
 e) III e IV 
 

03. Em relação aos instrumentos para coleta de dados utilizados na Estratégia de Saúde da Família, assinale 
a alternativa correta. 

 a) A ficha D é utilizada para o acompanhamento dos diabéticos, deve ficar em posse do agente e as 
alterações devem ser discutidas mensalmente com o supervisor. 

 b) A ficha C é utilizada para o registro de atividades, procedimentos e notificações. São preenchidas pelo 
agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade. 

 c) A ficha B-GES é utilizada para o acompanhamento das gestantes e crianças. São preenchidas pelo 
agente comunitário de saúde e arquivadas na unidade. 

 d) Os outros profissionais não têm acesso às fichas D e C, que são específicas para o atendimento 
domiciliar; são preenchidas pelo agente comunitário de saúde e arquivadas nas unidades. 

 e) A ficha A é preenchida nas primeiras visitas que o agente faz às famílias de sua comunidade. Deve ser 
feita uma por família e todos os dados devem ser atualizados conforme haja alterações. 

 
04. A Lei Federal nº 8.142/90 criou duas instâncias para a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde. Quais são? 
 a) Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Comissão IntergestoresTripartite. 
 b) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite. 
 c) Conselho Municipal de Saúde e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
 d) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. 
 e) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão IntergestoresTripartite. 
 

05. A água pode apresentar riscos à saúde humana, o que torna necessários alguns cuidados para que esses 
riscos sejam reduzidos. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. 

 a) A água contaminada é uma possível causa de doenças como enterite, diarréia, cólera, febre tifóide e 
tuberculose. 

 b) Amebíase e giardíase são doenças que podem ser prevenidas realizando-se controle da qualidade da 
água para o consumo humano e a higiene dos alimentos. 

 c) O cloro é pouco utilizado na desinfecção da água, pois, mesmo em pequenas concentrações, é 
prejudicial ao homem. 

 d) No meio rural, todas as águas do esgoto doméstico devem ser aproveitadas para a irrigação de 
hortaliças, evitando-se, assim, o desperdício. 

 e) Entre as medidas de controle de doenças transmissíveis, como a coqueluche, incluem-se a oferta de 
água de boa qualidade e em quantidade suficiente, a disponibilização de hipoclorito de sódio à 
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população sem acesso à água potável e a higiene adequada dos alimentos. 
 

06. Na operacionalização do Programa de Saúde da Família (PSF), um Agente Comunitário de Saúde é 
responsável pelo acompanhamento, no máximo, de: 

 a) 50 famílias ou 750 pessoas. 
 b) 100 famílias ou 500 pessoas. 
 c) 150 famílias ou 750 pessoas. 
 d) 150 famílias ou 5.000 pessoas. 
 e) 100 famílias ou 750 pessoas. 

 

07. Para o Agente Comunitário de Saúde, o que é Microárea de Risco? 
 a) A indicação do caminho de difícil acesso a determinada área de trabalho do agente comunitário de 

saúde. 
 b) Uma comunidade distante da moradia do agente comunitário de saúde. 
 c) Um mapa, representado por riscos coloridos, de determinada área onde o agente comunitário trabalha. 
 d) Um mapa que mostra onde ficam situados os postos de saúde e unidades hospitalares da região. 
 e) Todo aquele lugar, setor ou situação no território da comunidade, onde existe algum tipo de perigo para 

a saúde das pessoas que ali moram. 
 

08. Qual é, atualmente, a medida mais eficaz no combate à dengue? 
 a) Vacinação em massa. 
 b) Pulverização das áreas de risco. 
 c) Uso de máscara e luvas. 
 d) Remoção dos potenciais criadouros do mosquito transmissor. 
 e) Uso de aspirina de 6 em 6 horas. 

 

09. Com relação à Dengue, assinale a alternativa correta. 
 a) Os reservatórios da infecção são provavelmente os macacos que, ao serem picados pelo mosquito 

vetor, desenvolverão a doença de forma assintomática. 
 b) Na primeira vez em que uma pessoa é contaminada por qualquer um dos tipos de vírus da dengue, 

desenvolverá defesa sorológica apenas para este sorotipo viral. 
 c) Ocorre principalmente em áreas de clima frio e úmido o que favorece o desenvolvimento do vetor 

responsável pela transmissão da doença. 
 d) O mosquito vetor tem hábito noturno e pode ser confundido com outros que apresentam o mesmo 

comportamento. 
 e) A pessoa infectada pelo vírus da Dengue deve tomar medicamento à base de ácido acetilsalicílico para 

controle dos sintomas que ocorrem no início do processo. 
 

10. A Estratégia Saúde da Família tem como finalidade a reorganização da atenção básica à saúde, no âmbito 
do SUS.  

  Sobre esta estratégia, assinale a alternativa correta. 
 a) A equipe é formada por 12 Agentes Comunitários de Saúde, independente da população assistida. 
 b) O atendimento à população é desenvolvido apenas no domicílio da família. 
 c) A equipe é formada, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde. 
 d) A chefia da equipe de saúde da família é realizada obrigatoriamente pelo profissional médico. 
 e) Cada membro da equipe pode prescrever medicações de acordo com as doenças diagnosticadas. 

 

11. Qual alternativa apresenta apenas os sinais e sintomas mais comuns da dengue? 
 a) febre, dores no corpo, principalmente nas articulações, e dores de cabeça. 
 b) febre alta, secreção nos olhos, rigidez na nuca e dores no corpo. 
 c) infecção nas articulações, inchaço em todo o corpo, dores de cabeça e coriza. 
 d) febre, inchaço nas articulações, ocasionando dificuldade para andar, e prisão de ventre. 
 e) secreção nasal espessa, febre no período da tarde, escarro com sangue e diarreia. 

 

12. Durante a visita domiciliar, a gestante M.M.S., com três meses de gravidez, relatou ao Agente Comunitário 
de Saúde (ACS) que na gravidez do seu filho caçula, na ocasião com seis anos completos, tomou no posto 
de saúde três doses da vacina antitetânica. A gestante indaga se deve tomar outras doses desta vacina, 
na gravidez atual. O que o ACS deve informar a ela? 

 a) Que tome três doses, a partir do 3º trimestre de gestação. 
 b) Que inicie o esquema completo da vacina antitetânica. 
 c) Que tome duas doses, com intervalo de 40 dias. 
 d) Que tome apenas uma dose de reforço. 
 e) Que tome duas doses, por via intradérmica. 
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13. Durante a visita domiciliar realizada à Sra. X., que está no pós-operatório de cirurgia de varizes, em boa 

recuperação, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) observa que seu marido apresenta tosse com 
secreção. Durante a conversa, a Sra. X. relata que ele apresenta a tosse há mais de 3 semanas e neste 
período perdeu peso. Escolha a opção abaixo que representa a melhor conduta a ser tomada pelo ACS, 
diante da situação do marido da Sra. X., de acordo com o Manual de Recomendações para Controle da 
Tuberculose no Brasil (2010). 
 

 a) O marido da Sra. X. se enquadra no quadro de sintomático respiratório, e por isso deve ser 
encaminhado para consulta médica ou de enfermagem na Unidade Básica de Saúde e monitorar se ele 
comparecerá a consulta agendada. 

 b) O marido da Sra. X. se enquadra no quadro de sintomático respiratório, e por isso o ACS deve solicitar 
encaminhamento para o especialista em pneumologia. 

 c) O ACS não deve desviar o foco da visita domiciliar, devendo centrar suas orientações para Sra. X. 
 d) O ACS deve se atentar para o risco de infecção hospitalar da Sra. X. 
 e) O ACS deve orientar o uso de fitoterápico, como Guaco, para melhorar a expectoração e 

consequentemente o alívio dos sintomas do marido da Sra. X., almejando a resolutividade da sua visita 
domiciliar. 

 
14. Durante a visita domiciliar realizada às 15 horas, ao Sr. Z., usuário com diabetes, o ACS observa que ele 

está confuso, com suor e a pele fria. Ele relatou que tomou a insulina de manhã, mas não conseguiu 
comer bem no almoço. Ele tem o aparelho para medir a taxa de açúcar no sangue e o resultado foi 
55 mg/dL. Escolha a opção que apresenta a orientação recomendada para o Sr. Z. 
 

 a) Encaminhar o Sr. Z. à Unidade Básica de Saúde. 
 b) Aumentar a dose da insulina. 
 c) Tomar um copo de refrigerante normal ou suco de laranja, ou um copo de água com uma colher de 

açúcar. Repetir o teste após 15 minutos. 
 d) Repetir o teste. 
 e) Manter o Sr. Z. calmo e aferir a pressão arterial. 

 
15. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde no controle dos cânceres do colo do útero e da mama, 

de acordo com o Caderno de Atenção Básica para Controle dos cânceres do colo do útero e da mama, 
EXCETO: 
 

 a) Realizar o exame das mamas e atividades de educação permanente junto com os demais membros da 
equipe de saúde. 

 b) Conhecer a importância da realização da coleta de exame preventivo como estratégia segura e 
eficiente para detecção precoce do câncer do colo do útero na população feminina de sua micro área. 

 c) Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das famílias assistidas e da 
comunidade. 

 d) Conhecer as recomendações para detecção precoce do câncer de mama na população feminina de 
sua micro área. 

 e) Realizar o seguimento das mulheres que apresentam resultado do exame preventivo alterado, 
amostras insatisfatórias e sem anormalidades para o acompanhamento periódico. 

 
16. Qual alternativa completa corretamente a frase abaixo? 

“A liberdade de ______ existe, mas as pessoas ______ de saber usar. Não podem ir falando o que 
_______, sem medir as consequências disso.”  

(Camila Camargo, Veja, 19 out. 2011) 

 a) expressão – tem - quizerem 
 b) espressão – tem - quiserem 
 c) espressão – têm - quizerem 
 d) expreção – tem - quiserem 
 e) expressão – têm - quiserem 

 
17. Qual o significado da palavra  PUXA na frase: “Puxa, você trocou o pneu pra mim”?  
 a) Surpresa. 
 b) Decepção. 
 c) Ironia. 
 d) O antônimo de empurrar. 
 e) Agradecimento. 
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Texto I:  para as questões 18 a 20. 
 
“Uma das cidades mais arborizadas do país, Campo Grande construiu uma identidade cultural rica e paisagens 
urbanas admiráveis.” 
 

18. Qual alternativa apresenta apenas características (adjetivos) retiradas do texto acima? 
 a) País e admiráveis. 
 b) Arborizadas e rica. 
 c) Cidades e país 
 d) Paisagens e identidade. 
 e) Campo Grande e paisagens 

 
 

19. Há um único verbo no texto acima. Qual é? 
 a) Arborizadas 
 b) País 
 c) Construiu 
 d) Cidades 
 e) Urbanas 

 
 

20. No texto, a palavra ARBORIZADA significa uma cidade com: 
 a) muito movimento; 
 b) muitas pessoas; 
 c) muitos animais; 
 d) muitas árvores; 
 e) muitas flores. 

 
 

21. 
 

No próximo ano serão realizadas eleições para Prefeitos e Vereadores. Uma gráfica está se preparando 
para imprimir folhetos de campanha. Um candidato fez um pedido para que sejam confeccionados 10.000 
folhetos no formato retangular com as seguintes dimensões: 05 cm x 10 cm. A gráfica vai cobrar R$ 0,03 
por folheto impresso.  Calcule o valor que a gráfica vai receber por esse serviço.  

 a) R$ 30,00 
 b) R$ 60,00 
 c) R$ 300,00 
  d) R$ 1.300,00 
 e) R$ 3.000,00 

 
 

22. 
 
 

Uma pesquisa revelou a intenção de consumo de duas marcas (X e Y) de cerveja. Foram entrevistadas 50 
pessoas. Concluiu-se no final da pesquisa: 10 pessoas consomem somente a marca X; 15 não consomem 
nenhuma das cervejas; 14 pessoas consomem somente a marca Y. Assim, quantas pessoas consomem as 
duas marcas de cervejas?  

 a) 09 
 b) 10 
 c) 11    
  d) 12 
 e) 13 

 

23. 
 

Para pintar uma sala de aula de 04 metros de largura por 04 metros de comprimento e 03 metros de altura 
são necessários 5 litros de tinta. A Faculdade pretende pintar as seguintes salas: 
 

Quantidade (salas) Dimensões (largura x comprimento x altura) em m
2 

05 4 x 4 x 3 

02 4 x 8 x 3 

 
Calcule a quantidade (em litros) de tinta necessária para pintar as 07 salas. 
 

 a) 20 
 b) 25 
 c) 30 
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  d) 40 
 e) 45 
 

24. A distância entre duas cidades (A e B) é de 300 km. Um ônibus saiu da cidade A com destino à cidade B às 
10 horas, devendo fazer 04 paradas: a primeira no km 60, a segunda no km 120, a terceira no km 180. 
Obedecendo-se à mesma relação de distância entre as paradas, em qual quilômetro será a quarta parada? 
 

 a) 200 
 b) 210   
 c) 220 
  d) 230 
 e) 240 

 

25. Um operário trabalha durante 8 horas por dia. Quantos minutos esse operário trabalha diariamente? 
 

 a) 360 minutos 
 b) 480 minutos 
 c) 540 minutos 
  d) 630 minutos 
 e) 700 minutos 

 

26. Numere a segunda coluna de acordo com primeira e marque a alternativa com a sequência correta (de 
cima para baixo) de associações. 
 

(1) Dispositivo de entrada (    )  Impressora 

(2) Dispositivo de saída (    )  Word 

(3) Editor de texto (    )  Firefox 

(4) Planilha de cálculo (    )  Power Point 

(5) Gerenciador de Apresentações (    )  Excel 

(6) Browser (Navegador de Internet) (    )  Scanner (digitalizador) 
 

 a) 1-3-5-6-4-2 
 b) 1-4-6-5-3-2 
 c) 2-3-5-6-4-1 
  d) 2-3-6-5-4-1 
 e) 5-3-2-6-3-4 

 

27. Como é normalmente chamada a parte física do computador, composta pelo conjunto de aparatos 
eletrônicos, peças e equipamentos que fazem um computador funcionar?  
 

 a) Software 
 b) Hardware 
 c) Freeware 
  d) Netware 
 e) Machineware 

 
28. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta, que foi empregada na célula D2 da Planilha_1, para 

calcular a comissão da vendedora Amália. 
 

Planilha_1 

 A B C D 

1 Nome Venda 
Comissão dos 
Vendedores 

Valor da 
Comissão 

2 Amália R$ 10.500,00 20% R$ 2.100 

3 Antônio Cesar  R$ 12.300,00 20% R$ 2.460 

4 Eduardo R$ 14.350,00 20% R$ 2.870 

5 Fernando R$ 15.000,00 20% R$ 3.000 

6 Rodrigo R$ 13.200,00 20% R$ 2.640 

7 Mateus R$ 14.950,00 20% R$ 2.990 
 

   

 a) =B2*C2 
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 b) =B2+C2 
 c) =B2*20 
  d) =B2&20% 
 e) =B2x20 

 

29. No Microsoft Word 2007, versão em português, qual é a função do botão ? 
 a) Fazer a cópia do texto selecionado para a área de transferência. 
 b) Diminuir o recuo do parágrafo. 
 c) Limpar toda a formatação do texto selecionado. 
  d) Realçar de amarelo o texto selecionado. 
 e) Copiar a formatação de um local e aplicar em outro. 

 
30. No Excel 2007, versão em português, as operações de divisão, multiplicação e exponenciação são 

representadas, respectivamente, pelos caracteres: 
 a) /  ,  *   ,   ^ . 
 b) #  ,  *  ,  & .  
 c) #  ,  x  ,  £ .  
  d) /  ,  x  ,   ^ . 
 e) /  ,  ¢  ,   & . 

 
 
 
 




