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Leia a tirinha abaixo para responder as questões de nº 01 à 02 

 
 

QUESTÃO 01 

Observando a tirinha acima podemos afirmar 

que a intenção do autor foi: 

a) Mostrar a importância do uso da internet nos 

dias de hoje. 

b) Dizer às pessoas que elas devem usar a 

internet pela manhã. 

c) Criticar o uso excessivo da internet. 

d) Elogiar o uso das redes sociais. 

 

QUESTÃO 02 

Observando a frase: “ao despertar de sonhos 

inquietantes” assinale a alternativa que 

apresenta o sinônimo da palavra em destaque: 

a) apavorantes 

b) preocupantes 

c) perseverantes 

d) alienantes 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a opção em que houve erro no 

emprego do pronome pessoal: 

a) Ele entregou uma tarefa para mim corrigir. 

b) Para mim, o trabalho está fácil. 

c) Não saia sem mim. 

d) Entre mim e ela há uma grande diferença. 

 

QUESTÃO 04 

Aponte a opção em que a palavra destacada 

é conjunção explicativa: 

a) As árvores balançam, logo está ventando. 

b) Você é o proprietário do carro, portanto é o 

responsável, 

c) Eu sou pobre, ao passo que ele é rico. 

d)Choveu durante a noite, porque as ruas estão 

molhadas. 

 

 

QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao 

uso do grau aumentativo dos substantivos: 

a) barcaça, muralha, pezão 

b)vozeirão, fogaréu, dentuça 

c) copázio, casona, bocão 

d)homenzarrão, mulherona, naviarra 

 

QUESTÃO 06 

A figura seguinte mostra uma pilha de latões 

de formato cilíndrico, sendo todos de mesma 

dimensões. A pilha foi construída de tal 

forma que todos os latões tocam em pelo 

menos dois latões no mesmo plano. 

 
O número de latões utilizados na montagem 

dessa pilha é: 

a) 9 

b) 11 

c) 10 

d) 8 

 

QUESTÃO 07 

Ao entrar em uma loja de departamento, 

João decidiu comprar 2 calças de R$ 55,00 

cada; 4 camisas de R$ 20,00 cada; e 

também 1 par de sapatos de R$ 95,00. Qual 

o valor total gasto por João nesta compra? 

a) 295 reais 

b) 355 reais 

c) 380 reais 

d) 285 reais 
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QUESTÃO 08 

Ao atrasar o pagamento de uma mercadoria 

cujo preço marcado era de R$160,00 um 

comprador pagou uma multa de 12%. Quanto 

pagou no total? 

a) 172,00 reais 

b) 179,20 reais 

c) 192,00 reais 

d) 19,20 reais 

 

QUESTÃO 09 

Qual a solução para a seguinte expressão 

aritmética: 
 

a) 91 

b) -13 

c) -31 

d) 42 

 

QUESTÃO 10 

A soma das idades de João e Pedro é igual a 38 

anos, além disso, João é 8 anos mais velho que 

Pedro. Qual é a idade Pedro? 

a) 15 anos 

b) 30 anos 

c) 46 anos 

d) 23 anos 

 

QUESTÃO 11 

Para garantir uma efetiva conduta ética no 

âmbito dos departamentos da administração 

pública, é necessário: 

a) Estabelecer um rígido código de ética a ser 

imposto a todos os membros da organização, 

sob pena de severas punições. 

b) Oferecer um manual de ética para cada 

empregado, a fim de que eles possam 

notificar os superiores sobre possíveis deslizes e 

erros praticados pelos colegas. 

c) Desenvolver um clima organizacional no qual 

a reflexão ética possa ser exercida. 

d) Criar forte estrutura hierárquica, pois só com 

clara definição de poder no departamento é 

que pode haver ética. 
 

QUESTÃO 12 

A cidadania exige ações do cidadão. Os 

acontecimentos não dependem apenas do 

governo. Dependem das atitudes de cada um. 

Não podemos deixar de reconhecer a 

responsabilidade que temos pelo nosso 

destino.O uso do poder de influenciar nos 

acontecimentos da sociedade é exercido, 

principalmente, pela exigência: 

a) Das Administrações Públicas 

b) Das leis. 

c) Dos Prefeitos. 

d) Dos desfavorecidos. 

 

QUESTÃO 13 

Segundo o Art. 37 da lei Federal 8080/90, o 

Conselho Nacional de Saúde estabelecerá 

as diretrizes a serem observadas na 

elaboração dos planos de saúde, em função 

das características: 

a) Financeiras 

b) Epidemiológicas 

c) Sociais 

d) Catastróficas 

 

QUESTÃO 14 

Segundo o Art. 13 da lei Federal 8080/90 A 

articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes 

atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e 

farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador 

a) I, II, III e Vi apenas são verdadeiras. 

b) III, IV, e V apenas são verdadeiras. 

c) IV e V apenas são verdadeiras. 

d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 15 

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de 

Setembro de 1990, constitui o Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e das fundações 

mantidas pelo Poder Judiciário. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, sem interferência do estado e 
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município. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas de 

cada município e da Administração direta e 

indireta. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público. 

 

QUESTÃO 16 

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, Art. 40. : “Para receberem os recursos, de 

que trata o art. 30. desta Lei, os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal deverão contar 

EXCETO com: 

a) Conselho de Saúde. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Fundo de Saúde. 

d) Plano de Saúde. 

 

QUESTÃO 17 

Segundo a lei Federal 11350/06 em seu Art. 3o  o 

Agente Comunitário de Saúde tem como 

atribuição o  exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor municipal, distrital, estadual 

ou federal. Parágrafo único.  São consideradas 

atividades do Agente Comunitário de Saúde, na 

sua área de atuação: 

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico 

demográfico e sócio-cultural da 

comunidade; 

II - a promoção de ações de educação para a 

saúde individual e coletiva; 

III - o registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde; 

IV - o estímulo à participação da comunidade 

nas políticas públicas voltadas para a área 

da saúde; 

V - a realização de visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento de situações de risco à 

família;  

VI - a participação em ações que 

fortaleçam os elos entre o setor saúde e 

outras políticas que promovam a 

qualidade de vida. 

a) I, II, IIII e IV apenas são verdadeiras 

b) II, IV e V apenas são verdadeiras 

c) IV, V e VI apenas são verdadeiros 

d) Todos são verdadeiros 

 

QUESTÃO 18 

No livro A Sociedade contra a Dengue 

afirma que cerca de 90% dos focos do 

mosquito da dengue encontram-se: 

a) em parques. 

b) em pontos de ônibus. 

c) nas residências. 

d) nas escolas municipais. 

 

QUESTÃO 19 

O Manual de Saneamento cita a Lei nº6.938, 

de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação no 

Brasil, define “Meio Ambiente” como: 

a) são todas as plantas vivas presentes na 

Terra. 

b) é tudo o que afeta o ecossistema. 

c) conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas. 

d) conjunto de plantas, animais, e 

fenômenos naturais que podem atingir o 

planeta Terra. 

 

QUESTÃO 20 

Qual a medicação indicada para paciente 

com suspeita de dengue, segundo o livro A 

sociedade contra a dengue? 

a) O paciente deve ingerir analgésicos e 

ficar em observação por 24 horas. 

b) Não existe medicação específica para o 

tratamento da dengue. O doente deve 

permanecer sob observação médica, 

manter repouso e ingerir muito líquido. Em 

alguns casos é recomendada a hidratação 

por soro. 

c) O paciente deverá manter repouso no 

período de 72 horas. 
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d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 21 

Segundo “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde” nos primeiros dias de 

vida o bebê:  

a) perde peso e isso é normal. 

b) ganha peso. 

c) mantém o peso. 

d) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”:Centenas de milhões de 

pessoas em todo o mundo são afetadas por 

distúrbios de origem mental, comportamental, 

neurológica e por uso de álcool e outras drogas. 

Um estudo feito em 2002 mostrou que 154 

milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de 

depressão, 91 milhões são afetadas por 

problemas decorrentes do uso de álcool e 15 

milhões sofrem por distúrbios decorrentes : 

a) do uso de outras drogas. 

b) da violência sexual. 

c) do cansaço causado pelo trabalho. 

d) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 23 

Conforme “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde” a dengue é uma 

doença infecciosa febril aguda causada pelo 

mosquito Aedes aegypti. 

É hoje uma das doenças mais frequentes no 

Brasil, atingindo a população de todos os 

Estados, independentemente de classe social. 

No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta 

quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O 

mosquito adulto vive em média de: 

a) 15 a 20 dias. 

b) 30 a 35 dias. 

c) 40 a 50 dias. 

d) 55 a 70 dias. 

 

QUESTÃO 24 

Segundo “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”, existem Ações 

relacionadas ao controle da dengue, que cabe 

ao ACS entre elas:  

I - Vistoriar a casa e o quintal, acompanhado 

pelo morador, para identificar locais de 

existência de objetos que sejam ou possam 

se transformar em criadouros de mosquito 

transmissor da dengue, conforme o roteiro 

anterior; 

II - Orientar e acompanhar o morador na 

retirada, destruição ou vedação de objetos 

que possam se transformar em criadouros de 

mosquitos; 

III – Caso seja necessário, retirar os ovos e 

larvas do mosquito; 

IV- Encaminhar ao ACE os casos de 

verificação de criadouros de difícil acesso ou 

que necessitem do uso de 

larvicidas/biolarvicidas; 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I e III estão 

corretas. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) Somente a alternativa IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 25 

Conforme “O trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde”, Trabalhar na área 

da saúde é atuar em um mundo onde um 

conjunto de trabalhadores diversos se 

encontra para produzir cuidado à saúde da 

população. Se pensarmos no conjunto de 

trabalhadores de uma unidade de saúde – 

que pode ser a sua –, poderemos observar 

que cada trabalhador atua em um certo 

lugar, tem determinadas responsabilidades e 

produz um conjunto de ações para que esse 

objetivo seja alcançado. Além disso, para 

cada ação e responsabilidade, o 

trabalhador precisa contar com:  

a) uma série de conhecimentos, saberes e 

habilidades para conseguir executar da 

melhor forma possível a sua função. 

b) uma série de recursos tecnológicos para 

simplificar o seu trabalho. 

c) a ajuda e recursos que cada bairro pode 

oferecer. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 26 

Qual o nome dado a maior mobilização 

para o combate à dengue já realizado no 
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Brasil, conforme o livro “A Sociedade contra a 

dengue”? 

a) Dia D 

b) Dia A 

c) Dia C 

d) Dia G 

 

QUESTÃO 27 

Qual a forma de transmissão da dengue de 

acordo com o livro “A Sociedade contra a 

dengue”? 

a) contato físico 

b) secreções 

c) alimentos 

d) picada do Aedes aegypti 

 

QUESTÃO 28 

No Caderno de Atenção Básica, nº23 - SAÚDE 

DA CRIANÇA: Nutrição Infantil Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar aponta 

que A Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

o Ministério da Saúde recomendam aleitamento 

materno exclusivo por no mínimo:  

a) 3 meses 

b) 6 meses 

c) 9 meses 

d) 12 meses 

 

QUESTÃO 29 

O Caderno de Atenção Básica, nº 15 – 

Hipertensão Arterial Sistêmica –cita que a 

abordagem multiprofissional é de fundamental 

importância no tratamento da hipertensão e na 

prevenção das complicações crônicas. Assim 

como todas as doenças crônicas, a hipertensão 

arterial exige um processo contínuo de 

motivação para que o paciente não abandone 

_________________.  

a) a família 

b) o trabalho. 

c) a academia. 

d) o tratamento 

 

QUESTÃO 30 

Segundo o Caderno de Atenção Básica - n.º 19 

ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA, a 

atribuição do Agente Comunitário de Saúde – 

ACS em relação ao idoso é: 

I - Cadastrar todas as pessoas idosas de sua 

micro-área e manter o cadastro atualizado. 

II - Preencher, entregar e atualizar a 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

conforme seu Manual de Preenchimento 

específico 

III - Identificar e não encaminhar o idoso frágil 

à Unidade de Saúde. 

IV - Realizar visitas domiciliares às pessoas 

idosas conforme planejamento assistencial, 

dando prioridade às frágeis ou em processo 

de fragilização. 

V - Avaliar condições de risco de quedas 

observáveis no domicílio 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I, II, IV e V estão 

corretas. 

b) Somente as alternativa II, III e IV estão 

corretas. 

c) Somente as alternativas I, II, e III estão 

corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 31 

Conforme o Caderno de Atenção Básica - nº 

20 - CARÊNCIAS DE MICRONUTRIENTES, A 

melhor fonte de vitamina A para o lactente 

é: 

a) o leite materno 

b) água mineral 

c) leite em pó 

d) chás. 

 

QUESTÃO 32 

De acordo com o livro “A Sociedade contra 

a dengue” O Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD) também prevê:  

a) a veiculação permanente de campanhas 

informativas alertando sobre os riscos da 

proliferação do mosquito, porém não 

ensinam como evitar focos nas residências. 

b) a veiculação permanente de campanhas 

informativas alertando sobre os riscos da 

proliferação do mosquito e ensinando como 

evitar focos nas residências. 

c) a veiculação permanente de campanhas 

informativas mas não alertam sobre os riscos 

da proliferação do mosquito e não ensinam 

como evitar focos nas residências. 
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d) apenas ensinam como evitar focos nas 

residências. 

 

QUESTÃO 33 

De acordo com “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”, os bebês sentem 

cólicas: 

a) Em geral, começam no fim da terceira 

semana de vida e vão até o fim do terceiro mês.  

b) Em geral, começam no primeiro dia de vida 

e vão até o fim do terceiro mês. 

c) Em geral, começam no primeiro dia de vida 

e vão até o fim do sexto mês. 

d) Em geral, sentem no primeiro ano de vida. 

 

QUESTÃO 34 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso: 

Em “O trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde”, podemos dizer que o ACS deve:  

(   ) Identificar áreas e situações de risco 

individual e coletivo; 

(    ) Encaminhar as pessoas aos serviços de 

saúde sempre que necessário; 

(    ) Orientar as pessoas, de acordo com as 

instruções da equipe de saúde; 

(    ) Acompanhar a situação de saúde das 

pessoas, para ajudá-las a conseguir bons 

resultados. 

a) V-, F-, V-, F. 

b) V-, V-, F-, V. 

c) F-,V-, F-, F. 

d) V-, V-, V-, V. 

 

QUESTÃO 35 

Em “O trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde”, o principal objetivo do ACS é: 

a) Contribuir com a prefeitura. 

b) Esperar a comunidade entrar em contato 

para especificar algum tipo de problema. 

c) Contribuir para a qualidade de vida das 

pessoas e da comunidade. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 36 

Segundo “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde” nos primeiros dias de 

vida o bebê perde peso e isso é normal porque: 

a) o leite materno não esta sustentando ainda. 

b) o bebê não sabe sugar o leite. 

c) Perde líquido e elimina as primeiras fezes 

(mecônio). 

d) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 37 

“O Guia Prático do Agente Comunitário de 

Saúde” cita que o cuidado integral às 

pessoas com diabetes e sua família é um 

desafio para a equipe de saúde, 

especialmente para poder ajudá-las a 

mudar seu modo de viver, o que estará 

diretamente ligado à vida de seus familiares 

e amigos. Aos poucos, elas deverão 

aprender a gerenciar sua rotina com 

diabetes em um processo que vise 

qualidade: 

a) no trabalho. 

b) na família 

c) de vida e autonomia. 

d) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 38 

Conforme “O Guia Prático do Agente 

Comunitário de Saúde”, caso seja necessário 

ter acesso a uma segunda via da Certidão 

de Nascimento, basta solicitar a emissão de 

outra certidão: 

a) no hospital; 

b) cartório onde a pessoa foi registrada; 

c) na prefeitura; 

d) em qualquer cartório. 

 

QUESTÃO 39 

Segundo o Caderno de Atenção Básica - n.º 

21 - Vigilância em Saúde, na organização da 

atenção, o Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) e o Agente de Controle de Endemias 

(ACE) desempenham papéis fundamentais, 

pois se constituem como elos entre:  

a) a sociedade e o prefeito; 

b) as doenças e seus cuidados; 

c) a comunidade e os serviços sociais; 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 40 

Segundo o Guia de Vigilância 

Epidemiológica, a informação é instrumento 

essencial para a tomada de decisões. Nesta 

perspectiva, representa imprescindível 

ferramenta à vigilância epidemiológica, por 
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constituir fator desencadeador do processo 

“informação-decisão-ação”, tríade que sintetiza 

a dinâmica de suas atividades que, como se 

sabe, devem ser iniciadas a partir da 

informação de um indício ou suspeita de caso: 

 

a) de homicídio. 

b) de alguma doença ou agravo. 

c) de latrocínio. 

d) de acidentes domiciliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







