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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 1,2 e 3. 
 

Homem na Lua 
 
 Oito vezes Armstrong repetiu a lenta e dramática 
dança. De costas para a paisagem da noite lunar, com as mãos 
seguras na escada de sua águia metálica, procurava com os 
pés cada degrau da histórica descida. Então veio o último lance: 
às 23h56min de 20 de julho de 1969, Armstrong estendeu seu 
pé esquerdo, apalpou cuidadosamente o chão fino e poroso, 
pressionou-o depois com mais força e só então deixou-se ficar 
de pé na Lua. O grande e grotesco vulto branco, que horas 
antes decidiu antecipar o primeiro passeio de um homem na Lua 
─ deveria ser às 3h16min da manhã de 21 de julho ─ 
emocionou-se: o astronauta Armstrong era, a partir daquele 
instante, Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. 
 Sua mão ainda se apoiou alguns instantes no módulo 
já vazio de atmosfera. Depois, libertou-se totalmente e deu os 
primeiros passos. Na Terra, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 
reunidas diante dos vídeos, segundo os cálculos da NASA, 
ficavam fascinadas pelo duplo milagre da descida e de suas 
imagens. Na Lua, um homem grande e forte experimentava, 
naquele instante, a sensação de pesar como uma criança: 15 
quilos apenas. A Terra conquistava a Lua. 

                                                                                           (Veja,jul. 1969, In: 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário.) 

 
01. Está correto o que se afirma sobre o texto em: 
I – O título dá destaque para o fato central a ser informado pelo 
texto. 
II – As informações básicas do assunto tratado se concentram 
no início do texto. 
III – Este texto pertence ao gênero informativo e explora um fato 
histórico. 
a) I e II.                                   
b) II e III.   
c) I, II e III. 
d) I e III. 
 
02. Leia as frases: 
“Oito vezes Armstrong repetiu a lenta e dramática dança.” 
“ A terra conquistava a Lua.” 
 
Os verbos em destaque estão flexionados, respectivamente, no: 
a) Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do 

indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do 

subjuntivo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo e pretérito perfeito do 

indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito perfeito do 

indicativo. 
 
03. A frase “1 bilhão e 200 milhões de pessoas ficavam 
fascinadas pelo duplo milagre da descida”, apresenta o verbo na 
voz: 
a) Passiva sintética. 
b) Passiva analítica. 
c) Reflexiva. 
d) Ativa.                  
 
04. Em qual frase há uma palavra ortograficamente incorreta? 
a) O gerente ordenou que se repuzésse o estoque. 
b) Seu brinquedo foi levado pela enxurrada. 
c) O rei disse: “É preciso expandir nosso reinado”. 
d) Ele era o espião que regia a missão.         
 
05. Em qual alternativa o sinal indicativo da crase foi usado 
incorretamente? 
a) Ele não resistiu à pressão e demitiu-se. 
b) Ronaldo usa roupas à Antônio Banderas. 

c) Àquela hora, ele não estaria mais lá. 
d) Rapidamente aprendeu à escrever.      
 
06. Em qual das orações há um substantivo composto 
flexionado erradamente no plural? 
a) Os ladrões arrombaram a porta com pés-de-cabra. 
b) Tenho aula de natação todas as terças-feira. 
c) Plantei um canteiro de sempre-vivas no meu quintal. 
d) Os pombos-correio sempre voltam ao lugar onde nasceram.      
 
07. Em qual oração o sujeito é indeterminado? 
a) Iremos à Brasília no mês que vem. 
b) Naquela época não se discordava do governo. 
c) Brilhavam no céu escuro as primeiras estrelas. 
d) Todas as ruas da cidade foram asfaltadas rapidamente.    
 
08. Em qual alternativa o predicado é nominal? 
a) Diante do juiz ele falará a verdade. 
b) A chuva de ontem inundou nossa rua. 
c) Ele ficou em casa o dia todo, ontem. 
d) A indignação virou alegria naquela casa.    
 
09. Quanto à posição da sílaba tônica as palavras esquilo, 
vândalo e abacaxi, são, respectivamente: 
a) Proparoxítona – oxítona – paroxítona. 
b) Oxítona –paroxítona – proparoxítona. 
c) Paroxítona – proparoxítona – oxítona. 
d) Paroxítona – oxítona – proparoxítona. 
 
10. Em qual opção só há substantivos uniforme comum de dois 
gêneros ? 
a) Estudante – colega – jovem. 
b) Camarada – dama – artista. 
c) Analista – touro – cliente. 
d) Elefante – homem – imigrante.       
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Segundo as disposições gerais da Lei n° 8.080/90, fica 
estabelecido que o acesso à saúde seja um direito fundamental 
de todo ser humano. É dever do _____________ garantir o 
atendimento de forma integral, reformulando a execução de 
políticas econômicas. 
a) Município. 
b) Das esferas. 
c) Estado. 
d) Serviço Especial de Saúde Publica. 
 

12. Constitui-se como um dos princípios fundamentais 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e está inscrita na 
Constituição Federal brasileira desde 1988. 
a) Universalidade, Integralidade, equidade, descentralização, 

participação da comunidade, regionalização, hierarquização.   
b) Atendimento integral, descentralização, recursos da 

comunidade. 
c) Universalidade, seguridade social, previdência, assistência à 

saúde. 
d) Participação da comunidade, união das esferas, equidade. 
 
13. Em 1981 o ministério da saúde implantou o Programa 
Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Para melhorar os 
indicadores relativos à oferta e distribuição de leite materno, foi 
criado o Banco de Leite Humano. Para conscientização da 
população, é realizado anualmente a Semana Mundial da 
Amamentação. Em qual mês ocorre este evento? 
a) Maio. 
b) Agosto. 
c) Janeiro. 
d) Dezembro. 
 
14. Segundo dados do Ministério da saúde, o Aleitamento 
Materno por si só, reduziria em até 13% a mortalidade infantil no 
Brasil, devendo ser administrada exclusivamente até: 
a) 12 meses. 
b) 2 meses. 
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c) 1 ano. 
d) 6 meses.  

 
15. O Bacilo de Klebs-Löeffler é uma doença de curso variável 
sendo pouco sintomática com evolução rápida a quadros 
graves. Costuma atingir populações com maus hábitos 
higiênicos e com poucos recursos de saneamento, costuma 
atingir crianças de 2 a 6 anos e adultos que não foram 
imunizados. Qual o nome popular deste bacilo? 
a) Sarampo. 
b) Meningite. 
c) Difteria. 
d) Coqueluche. 
 
16. Relacione: 
(   ) Epidemias.     
(   ) Endemias.    
(   ) Doença Epidêmica.   
(   ) Pandemias.   
 
I - Surgimento de uma patologia de origem infecciosa e 
transmissível em determinada região, mas que pode se espalhar 
rapidamente para outras regiões originando um surto epidêmico. 
II - Trata-se de uma epidemia de grandes proporções, de difícil 
controle, pode se espalhar por grandes regiões, causando 
inúmeras mortes e até destruindo cidades inteiras. 
III - É uma doença que ocorre dentro de uma faixa endêmica, de 
causa local, de notificação compulsória. 
IV - Varia de acordo com o numero de incidência da doença, 
varia de acordo com o agente transmissível, dimensão e estado 
imunitário da população afetada. 
a) III, I, IV e II. 
b) I, IV, III e II. 
c) I, II, III e IV. 
d) IV, III, II e I. 
 
17. O Sistema Único de Saúde oferece um atendimento 
especializado para os pacientes portadores de DST/ HIV, possui 
uma ampla equipe multidisciplinar especializada para atender os 
familiares e filhos, contado com o apoio de ambulatórios, 
hospitais, policlínicas, organizações filantrópicas, todas 
conveniadas ao SUS. A confirmação desta patologia é feita 
através do exame: 
a) De urina. 
b) De sangue. 
c) Radiológico e laboratorial. 
d) Clinico Laboratorial. 

 
18. A saúde brasileira atualmente é dividida em níveis de 
prevenção no atendimento ao paciente. Em qual nível as 
Unidades Básicas de Saúde estão inseridas? 
a) Prevenção Secundária. 
b) Prevenção Terciária. 
c) Prevenção Primária. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19. O Brasil torna-se um país de idosos, pois a faixa etária de 
envelhecimento está se prolongando a cada dia. Pelo estatuto 
do idoso é obrigação do estado, garantir a pessoa idosa à 
proteção à vida e à saúde. Faz parte do estatuto do idoso: 
I - Atendimento preferencial imediato em órgão público e 
privado. 
II - Preservação de sua saúde física e mental, assim como seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. 
III - Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social. 
IV - Os idosos terão valores diferenciados de cobrança em 
planos de saúde em razão da idade. 
a) I e II estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) Somente a IV está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

20. O Agente comunitário de Saúde trabalha de forma e ser uma 
ponte de acesso entre a saúde e a comunidade. Quais os 
deveres esse agente possui, que tem por finalidade a 
possibilidade de trazer grandes mudanças para as famílias 
assistidas? 
a) Identificar sinais e situações de risco, orientar as famílias e 

comunidade e encaminhar/comunicar a equipe os casos e 
situações identificadas, registrar dados importantes da 
população entre outros. 

b) Solucionar os casos menos complexos desprezando a 
hierarquia. 

c) Incentivar as ocorrências de fofocas, fazendo comentários 
desnecessários e levando os assuntos de saúde de uma 
residência para outra. 

d) Realizar visitas apressadamente e sem conteúdo que venha 
a contribuir para o esclarecimento da população. 

 
 







