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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o fragmento do texto extraído da revista “Mundo Estranho” 

e responda as questões de 01 e 02: 
 

Qual é o maior felino do mundo? 

 
       O leão, todo mundo sabe, é o rei dos animais, mas não 
leva o título de maior felino do planeta. Esse trono pertence ao 
tigre (Panthera tigris), que pode atingir 2,2 metros de 
comprimento - sem contar a cauda, que tem mais 1 metro. 
Para comparar, o leão (Panthera leo) mede entre 1,8 e 2,1 
metros. Já no peso ambos empatam: têm, em média, 230 
quilos, embora alguns tigres possam chegar perto dos 300 
quilos. Os dois felinos também rivalizam na força e na 
ferocidade, por isso são os mais temidos predadores do reino 
animal. Eles, porém, vivem bem distantes um do outro.     
Enquanto os leões se espalham pela África, os tigres habitam 
exclusivamente o continente asiático. Os especialistas 
acreditam que o maior felino do planeta seja originário da 
Sibéria, região gelada localizada no norte da Ásia. Ao longo 
dos séculos, os tigres teriam se deslocado, sendo que hoje 
podem ser encontrados do extremo leste da Rússia ao sul do 
continente, passando pela China e pela Índia. Os biólogos 
costumam dividir esse animal em oito subespécies, graças a 
pequenas diferenças anatômicas e de tamanho entre elas.    
       Os tigres encontrados mais ao sul da Ásia são menores e 
têm o pêlo mais brilhante que os do norte - onde vive, por 
exemplo, o maior deles, o tigre siberiano (Panthera tigris 
altaica). Apesar de ser um animal terrestre, esse felino é 
conhecido por sua habilidade em nadar e escalar árvores. 
Embora pese mais de 200 quilos, ele também é capaz de dar 
saltos que atingem quase 10 metros de distância. 
 
01. “O leão [...] é o rei dos animais, mas não leva o título de 
maior felino do planeta.” 
Na frase acima, assinale a informação mais importante: 
a) O trono pertence ao tigre. 
b) A de que o leão é o rei dos animais. 
c) A de que ele não leva o título de maior felino do planeta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. “[O leão e o tigre] têm, em média, 230 quilos, embora 
alguns tigres possam chegar perto dos 300 quilos” 
“Embora pese mais de 200 quilos, ele também é capaz de dar 
saltos que atingem quase 10 metros de distância”   
Nas frases acima, aponte a informação mais relevante: 
a) É aquela que está introduzindo a frase pela conjunção 

“embora”. 
b) É aquela que não está introduzindo a frase pela conjunção 

“embora”. 
c) Não está implícita a informação mais relevante. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
03. Identifique a alternativa correta quanto ao Modo Subjuntivo 
do Pretérito mais-que-perfeito do verbo “cantar”: 
a) Tivéssemos cantado. 
b) Tínhamos cantado. 
c) Tivermos cantado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Assinale a alternativa correta quanto a grafia correta das 
palavras de “s”e “z”: 
I- Poetisa,virose, quiseram, milanesa. 
II- Êxtase, pusemos, abrasar, hesitar. 
III- fuzível, despesa,pêsames, colisão. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. As ruas serão enfeitadas no carnaval. 
Identifique a alternativa correta quanto a Voz do Verbo: 
I- Voz Reflexiva. 

II- Voz Passiva. 
III- Voz Ativa. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Aponte a alternativa correta quanto ao Substantivo Comuns 
de dois gêneros: 
a) A intérprete. 
b) Um estudante. 
c) O médium. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
07. Assinale a alternativa correta quanto ao Grau Superlativo 
Relativo de Superioridade Sintético do Adjetivo: 
a) Este prédio é o maior de todos. 
b) Este prédio é o mais alto de todos. 
c) Este prédio é altíssimo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
08. Identifique a alternativa correta quanto ao Pronome de 
Tratamento usado no trato cortês para altas autoridades: 
a) Vossa Reverendíssima. 
b) Vossa Alteza. 
c) Vossa Excelência. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
  
09. Assinale a alternativa correta quanto ao Sujeito Expresso: 
I- Atropelaram uma senhora na esquina. 
II- Viajarei amanhã. 
III- Eu viajarei amanhã. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
10. Identifique a alternativa correta quanto ao Predicado 
Verbal: 
I- Os animais eram dóceis. 
II- Os pessegueiros floresceram durante o ano. 
III- O tempo continua de sol. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11. Assinale a alternativa correta quanto a Conjunção 
Coordenada Conclusiva: 
a) As árvores balançam, logo está ventando. 
b) Não solte balões, que podem causar incêndios. 
c) Ela não era bonita, contudo cativava pela simpatia. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
  
12. Aponte a alternativa correta quanto a Conjunção 
Subordinada Consecutiva: 
a) Afastou-se depressa para que não o víssemos. 
b) Falou com uma calma que todos ficaram atônitos. 
c) Célia vestia-se bem, embora fosse pobre. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Identifique a alternativa correta quanto ao número de 
sílabas: 
a) Saúde (trissílaba), mau (dissílaba), véus (monossílaba). 
b) Leite (trissílaba), livro (dissílaba), pão (monossílaba). 
c) Americano (polissílaba), circuito (trissílaba), luz 

(monossílaba). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
14. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 
oxítonas: 
I- Café, maracujá, escritor, rapaz. 
II- Café, lápis, montanha, México. 
III- Mesa, árvore, quilômetro, imensidade. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III está correta. 
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c) Apenas II está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15. Identifique a alternativa correta quanto ao Advérbio de 
Intensidade: 
I- Demasiado. 
II- Assaz. 
III- Menos. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
16. Assinale a alternativa correta quanto a Preposição 
Essencial: 
a) Vestimo-nos conforme a moda e o tempo. 
b) “Ela ainda se agarrava a fantasias.” (Graciliano Ramos). 
c) Os heróis tiveram como prêmio uma coroa de louros. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
  
Conhecimentos Específicos 
 
17. O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os 
seguintes requisitos para o exercício da profissão:  
I - Residir na área da comunidade em que atuar. 
II - Haver concluído com aproveitamento curso de qualificação 
básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde.  
III - Haver concluído o ensino fundamental. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I, II e III. 
 
18. Qual a Lei que aprova o cargo de Agente Comunitário de 
Saúde? 
a) Lei N° 10.507 de 10 de julho de 2002. 
b) Lei N° 10.508 de 10 de julho de 2002. 
c) Lei N° 10.509 de 10 de julho de 2002. 
d) Lei Nº 10.510 de 10 de julho de 2002. 
 
19. Podemos listar as causas de diarreia: 
I- Infecciosa (vírus, bactéria ou parasita). 
II- Intoxicação alimentar (ingestão de alimento contaminado). 
III- Uso de alguns tipos específicos de antibióticos (como a 
associação de ácido clavulâmico e amoxacilina). 
IV- Sensibilidade a algum tipo específico de alimento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
20. Para prevenção da diarreia deve-se sempre ter muita 
atenção nos cuidados de higiene da criança: 
I- Lave sempre as mãos antes de cuidar das crianças, e 
principalmente após trocar as fraldas e ir ao banheiro. 
II- Lave sempre as mãos antes de manipular qualquer tipo de 
alimento. 
III- Utilize sempre água filtrada ou fervida no preparo de 
alimentos. 
IV- Em crianças muito pequenas não se esqueça do cuidado 
de esterilizar mamadeiras e chupetas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
21. Os principais sinais de desidratação são, exceto: 
a) Boca seca. 
b) Choro com muitas lágrimas. 
c) Diminuição de quantidade de urina. 
d) Irritabilidade. 
 

22. Qual dessas bebidas deve-se evitar no caso de 
desidratação? 
a) Refrigerante. 
b) Água. 
c) Suco. 
d) Chá. 
 
23. Ao nascer, a criança deve tomar quais vacinas? 
a) BCG, Hepatite B.  
b) BCG e VOP. 
c) Hepatite B e VOP. 
d) DTP e Rotavirus. 
 
24. Com nove meses é obrigatório tomar qual vacina? 
a) Febre Amarela. 
b) Pneumocócica. 
c) VOP. 
d) DTP. 
 
25. De 04 a 06 anos deve-se tomar: 
a) VOP + DTP. 
b) DTP + Febre Amarela. 
c) VOP + Pneumocócica. 
d) VIP + VOP. 
 
26. Sangramento de gengivas e narinas, manchas vermelhas 
ou roxas na pele, dor abdominal (dor na barriga) intensa e 
contínua, vômitos e tonteira, diminuição da urina e dificuldade 
para respirar. São sinais e sintomas de qual tipo de Dengue? 
a) Dengue Clássica. 
b) Dengue Persistente. 
c) Dengue Hemorrágica. 
d) Dengue leve. 
 
27. As vacinas BCG e oral contra poliomielite são indicadas 
prioritariamente para pessoas com até: 
a) 12 anos. 
b) 13 anos. 
c) 14 anos. 
d) 15 anos. 
 
28. A vacina contra Hepatite B deve ser administrada 
preferencialmente nas primeiras _________ de vida, ainda na 
maternidade. 
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? 
a) 12 horas. 
b) 24 horas. 
c) 36 horas. 
d) 48 horas. 
 
29. Consideramos alimentos energéticos, exceto: 
a) Pães. 
b) Arroz. 
c) Batata. 
d) Nozes. 
 
30. São considerados alimentos construtores, exceto: 
a) Ovo. 
b) Feijão. 
c) Soja. 
d) Arroz. 
 
31. As vitaminas solúveis em gordura são, exceto: 
a) A. 
b) C. 
c) D. 
d) E. 
 
32. Mas quais são as vantagens para o bebê? Por que 
devemos os amamentar até pelo menos 06 meses de vida? 
O aleitamento materno é completo porque contém vitaminas, 
minerais, gorduras, açucares e proteínas. Todos apropriados 
para o organismo do bebê. 
I- Possui também, muitas substâncias nutritivas e de defesa, 
que não é encontrado no leite de vaca. 
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II- É adequado, completo, equilibrado, suficiente para seu 
bebê. Não existe leite fraco. 
III- É feito especialmente para o estômago da criança, por isso 
apresenta mais fácil digestão. 
IV- Além do mais o leite materno é limpo, não apanha sujeira 
como a mamadeira, está pronto a qualquer hora e na 
temperatura certa, além de não ter nenhum custo financeiro. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
33. Analise os tipos de aleitamento: 
I- Aleitamento materno exclusivo: Quando a criança recebe 
somente o Leite “Aleitamento materno exclusivo” materno, 
direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, 
sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou 
xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 
suplementos minerais ou medicamentos. 
II- Aleitamento materno predominante: Quando a criança 
recebe, além do “Aleitamento materno predominante”, leite 
materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, 
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. 
III- Aleitamento materno complementado: Quando a criança 
recebe leite materno (direto da mama aleitamento materno ou 
ordenhado), independentemente de receber ou não outros 
alimentos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
34. A proteção do leite materno contra mortes infantis é maior 
quanto menor é a criança. Assim, a mortalidade por doenças 
infecciosas é seis vezes maior em crianças menores de 
______________ não amamentadas, diminuindo à medida que 
a criança cresce, porém ainda é o dobro no segundo ano de 
vida (World Health Organization, 2000). 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna? 
a) 02 meses. 
b) 03 meses. 
c) 04 meses. 
d) 05 meses. 
 
35. Os seguintes sinais são indicativos de técnica inadequada 
de amamentação:  
I- Bochechas do bebê encovadas a cada sucção. 
II- Ruídos da língua. 
III- Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a 
mamada. 
IV- Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas 
ou achatadas quando o bebê solta a mama. 
V- Dor na amamentação. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, IV e V. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
36. São pontos chave do posicionamento adequado do bebê, 
exceto: 
a) Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura 

do mamilo. 
b) Corpo do bebê distante ao da mãe. 
c) Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido). 
d) Bebê bem apoiado. 
 
37.  O que fazer em caso de acidente ofídico, qual o primeiro 
socorro a prestar? 
a) Chupar o veneno com a boca e cuspir em seguida. 
b) Garrotear o membro para evitar retorno venoso. 
 
 
 

c) Pedir para a pessoa ferida correr para longe da cobra. 
d) Manter o membro picado mais elevado do que o restante do 

corpo, manter o acidentado em repouso e Limpar o local 
com água e sabão. 

 
38. Em geral, um bebê em aleitamento materno exclusivo 
mama de ________ vezes ao dia. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 04 a 07. 
b) 05 a 08. 
c) 08 a 12. 
d) 09 a 15. 
 
39. Fazem parte das recomendações para uma alimentação 
adequada durante a lactação os seguintes itens, exceto:  
a) Consumir dieta variada, incluindo pães e cereais, frutas, 

legumes, verduras, derivados do leite e carnes. 
b) Consumir três ou mais porções de derivados do leite por dia. 
c) Esforçar-se para consumir frutas e vegetais ricos em 

vitamina A. 
d) Utilizar normalmente café e outros produtos cafeinados. 
 
40. Se o ingurgitamento mamário patológico não pode ser 
evitado, recomendam-se  as seguintes medidas:  
I- Ordenha manual da aréola, se ela estiver tensa, antes da 
mamada, para que ela fique macia, facilitando, assim, a pega 
adequada do bebê. 
II - Mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos (livre 
demanda). 
III- Massagens delicadas das mamas, com movimentos 
circulares, particularmente nas regiões mais afetadas pelo 
ingurgitamento; elas fluidificam o leite viscoso acumulado, 
facilitando a retirada do leite, e são importantes estímulos do 
reflexo de ejeção do leite, pois promovem a síntese de 
ocitocina. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
 







