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Língua Portuguesa 

Texto para as questões 1 a 5 

“[...]  

O primeiro entrevistado foi o namorado. Que palhaçada 

é essa de me esconder algo? E, pra piorar, me causar 

muitos problemas? Não sei que problemas, não mude 

de assunto. Ele começou dizendo que nunca me 

escondeu nada. Depois, concluiu que obviamente já me 

escondeu algumas coisas, mas nada grave. Talvez o 

selinho, aquele de quando quase me traiu, tenha 

descambado pra uma quase língua. Quem nunca? 

Talvez tivesse perdido mesmo aquela jaqueta caríssima 

da Osklen, presente meu de Natal, e a desculpa ‘tá na 

casa de minha mãe’ fosse, como eu presumia, um 

embuste”. 

[...]” 

(Folha de S.Paulo, 6/5/16 – A saga das duras verdades  

de Tati Berna – cotidiano B3) 

01) Em “... aquela jaqueta caríssima...”, a forma 

caríssima corresponde ao: 

a) superlativo relativo de superioridade. 

b) superlativo absoluto relativo. 

c) superlativo absoluto sintético. 

d) comparativo de superioridade. 

e) superlativo absoluto analítico.  

02) Considere as formas verbais nas duas frases abaixo.  

I.  “... tenha descambado...” 

II. “Talvez tivesse perdido...” 

Assinale a opção que apresenta a correta 

classificação de tempos e modos desses verbos.  

a) pretérito perfeito composto do subjuntivo – 

pretérito mais-que-perfeito composto do 

subjuntivo. 

b) pretérito perfeito composto do indicativo – 

pretérito mais-que-perfeito composto do 

indicativo. 

c) pretérito perfeito composto do subjuntivo – 

pretérito mais-que-perfeito composto do 

indicativo. 

d) pretérito perfeito composto do indicativo – 

pretérito mais-que-perfeito composto do 

subjuntivo. 

e) futuro do pretérito composto do subjuntivo – 

pretérito mais-que-perfeito composto do 

subjuntivo. 

03) Analise os itens seguintes quanto à análise 

morfológica. 

I. “E, pra piorar, me causar muitos problemas?”  

“muitos” é advérbio de intensidade. 

II. “... já me escondeu algumas coisas...” 

“algumas” é pronome indefinido. 

III.  “Não sei que problemas...” 

“que” é pronome relativo. 

É correto o que se afirma apenas em: 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) I. 

d) III. 

e) II. 

04) Sejam os trechos: 

1) “...já me escondeu algumas coisas, mas nada 

grave”. 

2) “... uma quase língua”. 

3) “Talvez o selinho...” 

Sob o ponto de vista morfológico, as palavras 

destacadas são, respectivamente: 

a) pronome demonstrativo, advérbio, conjunção 

subordinativa, advérbio. 

b) pronome indefinido, conjunção coordenativa, 

conjunção subordinativa, advérbio. 

c) pronome pessoal, conjunção coordenativa, 

advérbio, advérbio. 

d) pronome pessoal, conjunção subordinativa, 

advérbio, advérbio. 

e) pronome pessoal, advérbio, advérbio, advérbio. 

05) Com relação ao fragmento “Ele começou dizendo 

que nunca me escondeu nada”, analise as 

afirmações e coloque (V) para as verdadeiras e (F) 

para as falsas. 

(     ) Na primeira oração, temos sujeito 

determinado simples. 

(     ) Na segunda oração, o sujeito é “Ele”. 

(     ) Na segunda oração, “nunca” é pronome 

indefinido. 
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A sequência correta é: 

a) V, F, F 

b) F, V, V 

c) F, F, V 

d) V, V, F 

e) V, F, V 

06) Do ponto de vista da concordância, a frase correta 

é: 

a) Houveram vários acidentes na MA-222. 

b) Houve vários acidentes na MA-222. 

c) Devem haver vários acidentes na MA-222. 

d) Deve existir vários acidentes na MA-222. 

e) Podem haver vários acidentes na MA-222. 

Texto para as questões 7 a 9 

“[...] 

O cerco da PM foi rompido por manifestantes, e houve 

alguns focos de confusão, mas ninguém foi detido”. 

[...]”. 

(Folha de S. Paulo, 7/5/16 – cotidiano B1) 

07) Pode-se dizer, sobre o uso do verbo haver, 

conforme se verifica no trecho “... e houve alguns 

focos de confusão...”, de acordo com a norma culta, 

que esse verbo. 

a) concorda com o termo mais próximo. 

b) não vai para o plural, pois é verbo auxiliar. 

c) não é flexionado no plural, pois é verbo 

impessoal. 

d) está no singular, pois apresenta sujeito no 

singular. 

e) concorda com o termo “confusão”. 

08) Em “... e houve alguns focos de confusão, mas 

ninguém foi detido”, as palavras em destaque 

classificam-se, respectivamente, como: 

a) pronome demonstrativo – advérbio de negação. 

b) substantivo – pronome indefinido. 

c) adjetivo – substantivo. 

d) conjunção – pronome demonstrativo. 

e) pronome indefinido – pronome indefinido. 

09) Em “... mas ninguém foi detido”, a relação 

estabelecida entre as orações ligadas pela 

conjunção mas é de: 

a) oposição. 

b) conclusão. 

c) adição. 

d) explicação. 

e) proporção.   

10) No fragmento “... devolveu, disfarçadamente, o 

objeto...”, a que classe de palavra pertence o 

vocábulo destacado? 

a) palavra denotativa. 

b) advérbio. 

c) substantivo. 

d) conjunção. 

e) adjetivo. 

Matemática 

11) Em uma caixa há 3 bolas azuis, 4 bolas amarelas e 7 

bolas pretas. Serão retiradas N bolas dessa caixa, 

simultaneamente e de forma totalmente aleatória. 

O menor valor positivo de N , para que se possa 

garantir que haverá bolas de todas as cores, é : 

a) 3          

b) 6         

c) 8            

d) 10        

e) 14  

12) Joana e Marcos são os alunos que moram mais 

próximos da escola demonstrada no esquema 

abaixo. Eles resolveram andar um pouco mais 

passando pela casa dos outros colegas até chegar a 

escola. Qual das afirmações abaixo está correta? 

  

a) Joana andará 5 km a mais que Marcos. 

b) Marcos andará 70 dam a mais que Joana. 

c) Joana andará 7 km a mais que Marcos. 

d) Marcos andará 5 km a mais que Joana. 

e) Eles andaram a mesma distância. 
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13) Uma turma de direito e uma turma de engenharia 

de uma faculdade que estavam se formando, 15 

alunos na turma de direito e 10 alunos na turma de 

engenharia combinaram fazer a festa de formatura 

numa casa de campo, dividindo as despesas de 

forma diretamente proporcional ao número de 

alunos de cada turma. Terminada a festa, verificou-

se que turma de direito pagara R$ 650.000,00 do 

total das despesas e a turma de engenharia, R$ 

950.000,00, razão pela qual tiveram que fazer um 

acerto de contas. Que quantia a turma de direito  

teve que dar à turma de engenharia?  

a) R$ 90.800,00     

b) R$ 14.600,00     

c) R$ 11.000,00    

d) R$ 10.000,00     

e) R$ 4.000,00  

14) Em uma loja, o número de macacões pretos era o 

quádruplo do número de macacões azul. Foram 

vendidos 6 macacões azul e 36 pretos, restando no 

estoque quantidades iguais de macacões de cada 

cor. O número total desses macacões no estoque 

inicial era: 

a) 45 

b) 48 

c) 50 

d) 54 

e) 60 

15) Emanoel precisa arrumar um emprego de modo 

que, do total do salário que receber, possa gastar 

1/3 com alimentação, 3/5 com aluguel e R$ 180,00 

com seu filho. Depois de todas essas despesas 

pagas ele quer que sobre R$ 100,00 para seu lazer, 

de quanto deveria ser o salário de Emanoel para 

que as condições citadas fossem satisfeitas? 

a) R$ 950,00            b) R$ 1100,00           

c) R$ 2700,00    d) R$ 3000,00          

e) R$ 3050,00 

 

 

 

 

16) Uma piscina tem o formato de um paralelepípedo 

retangular, de largura 150 cm de largura, e 2 m de 

comprimento e altura de 2,5 dm. Para enchê-la 

completamente serão necessárias quantos litros de 

água? 

a) 7500 l 

b) 7000 l 

c) 750 l 

d) 700 l 

e) 500 l 

17) Albertina tinha R$ 200,00, foi a feira e comprou um 

frango por R$ 18,00, uma calça por R$ 92,00 e um 

chinelo que custava R$ 26,00. Chegando em casa 

tinha que dividir o restante do dinheiro entre seus 

quatros filhos. Qual o valor que cada filho recebeu? 

a) 30,00 

b) 28,00 

c) 25,00 

d) 16,00 

e) 15,00 

18) Um filme começou às 

15h40min e terminou às 18h10min. O  

tempo de duração do filme foi de: 

a) 2 hora 30 minutos. 

b) 2 hora 15 minutos. 

c) 2 hora 25 minutos. 

d) 3 hora 15 minutos. 

e) 3 hora 30 minutos. 

19) Dados os conjuntos A = {1, 2, -1, 0, 4, 5} e B = {-1, 4, 

2, 0, 5, 6}, assinale a alternativa verdadeira: 

a) A  B = {2, -1, 0, 4} 

b) (A  B)  A = {-1, 0} 

c) B – A = { } 

d) A  (B - A) =  

e) A  B 

20) Um trem com 5 vagões transporta 400 pessoas. 

Para transportar 640 pessoas, quantos vagões 

seriam necessários? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 

e) 10 
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Conhecimentos Específicos  

21) Em conformidade com o disposto na Lei Nº 11.350, 

de 5 de outubro de 2006, com relação as atividades 

do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de 

atuação, é correto afirmar,  EXCETO:  

a) O estímulo à participação da comunidade nas 

políticas públicas voltadas para a área da saúde 

b) O registro, para fins exclusivos de controle e 

planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos 

à saúde;  

c) A realização de visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento de situações de risco à 

família; 

d) A promoção de ações de educação 

exclusivamente para a saúde coletiva.  

e) A participação em ações que fortaleçam os elos 

entre o setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida.  

22)  Todas as doenças abaixo citadas são de notificação 

compulsória, EXCETO: 

a) Cólera   

b) Hepatites virais 

c) Leptospirose 

d) Esquistossomose 

e) Gonorreia 

23) Assinale a opção que apresenta o conceito correto 

de “Endemia”. 

a) É a ocorrência de uma doença que se propaga  

afetado  pessoas em muitos países e 

continentes. 

b) É o número total de casos novos e antigos de 

uma doença em um espaço e tempo definidos.  

c) É a presença contínua de uma enfermidade ou 

de um agente infeccioso em uma zona 

geográfica determinada; pode também 

expressar a prevalência usual de uma doença 

particular numa zona geográfica. 

d) É a manifestação, em uma coletividade ou 

região, de um corpo de casos de alguma 

enfermidade que excede claramente a 

incidência prevista. 

e) Nenhuma das respostas acima 

24) De acordo com a Lei Nº 8080/1990, não se inclui 

entre os princípios do SUS (Sistema Único de 

Saúde: 

a) Divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 

b) Integração em nível executivo das ações de 

saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

c) Centralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

d) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral. 

e) Capacidade de resolução dos serviços em todos 

os níveis de assistência. 

25) A hanseníase ainda se constitui um relevante 

problema de saúde pública que exige uma 

vigilância resolutiva. A respeito dessa doença é 

incorreto afirmar: 

a) O agente etiológico é o Mycobacterium leprae. 

b) O Mycobacterium leprae tem baixa 

infectividade e alto patogenicidade, isto é 

infecta muitas pessoas no entanto só poucas 

adoecem. 

c) A hanseníase é uma doença de evolução lenta. 

d) Pacientes em tratamento regular e pessoas que 

já receberam alta não transmitem a doença. 

e) A principal via de eliminação do bacilo, pelo 

indivíduo doente de hanseníase, e a mais 

provável porta de entrada no organismo 

passível de ser infectado são as vias aéreas 

superiores, o trato respiratório. 

26) Luana levou sua filha de 5 meses ao posto de saúde 

para vacinar, considerando que o calendário de 

vacinação da criança está em dia. Dessa forma, a 

criança receberá a seguinte vacina: 

a) 1ª dose da Pentavalente. 

b) 2ª dose da Rotavírus Humano. 

c) 2ª dose da Pneumocócica conjugada.  

d) 2ª dose Meningocócica C conjugada . 

e) Nenhuma das respostas acima. 
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27) Com relação às medidas de prevenção em saúde, 

julgue os itens como certos (C) ou errados (E). 

(      ) Imunização (vacinação) contra algumas 

doenças infectocontagiosas, é prevenção 

primária.  

(      ) Realização de exames para o controle da 

glicemia e uso de preservativo se constituem 

medidas de prevenção primária e secundária 

respectivamente. 

(      ) A prevenção terciária engloba ações voltadas 

à reabilitação do indivíduo após a cura ou o 

controle da doença, a fim de reajustá-lo a 

uma nova condição de vida. 

(     ) O tratamento fisioterápico após acidente 

vascular cerebral ( AVC ), constitui prevenção 

secundária.   

A sequência correta é: 

a) C - C - C - E 

b) C - E - E - E 

c) E - C - E - C 

d) C - E - C - E 

e) E - E - E - C 

28) Analise as assertivas sobre o saneamento básico. 

I. Os serviços de saneamento básico visam o 

controle e prevenção de doenças, e não tem 

qualquer relação com a qualidade de vida. 

II. Saneamento é o conjunto de medidas, visando a 

preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde.  

III. O tratamento da água e a implantação de rede de 

esgoto são ações importantes para a prevenção e 

o controle de várias doenças. 

Assinale a opção correta. 

a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

b) As assertivas I, II e III são corretas. 

c) Apenas as assertivas I e III são corretas. 

d) Apenas as assertivas I e II são corretas. 

e) Apenas a assertiva II é correta. 

29) Em uma visita domiciliar, Paula 21 anos relatou ao 

agente comunitário de saúde, que apresentou após 

três verificações consecutivas em dias alternados, os 

seguintes níveis de pressão arterial: sistólica 140 - 

159  mmHg e diastólica 90 - 99. 

Esses níveis correspondem a: 

a) Hipotensão; 

b) Hipertensão estágio 1 

c) Hipertensão sistólica isolada; 

d) Hipertensão estágio 2 

e) Nenhuma das respostas acima 

30) Assinale a doença cujo agente etiológico é um vírus. 

a) Hanseníase 

b) Dengue 

c) Leptospirose; 

d) Tuberculose 

e) Leishmaniose 

31) Considere as proposições com relação ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), e julgue-as como verdadeiras 

( V ) ou Falsas ( F ). 

(    ) O SUS é um sistema formado por uma rede de 

serviços regionalizada e hierarquizada. 

(    ) O Sistema Único de Saúde ( SUS ), permite a 

participação da iniciativa privada , em 

caráter complementar. 

(    ) O Sistema Único de Saúde ( SUS ) prioriza a 

assistência curativa à saúde. 

A sequência correta é: 

a) F - F - V 

b) V - F - F 

c) V - V - V 

d) F - F - F 

e) V - V - F 

32) Considere os itens sobre saúde bucal e julgue-os 

como verdadeiros ( V ) ou Falsos ( F ) 

(     ) A atenção à saúde bucal deve considerar 

tanto as diferenças sociais quanto as 

peculiaridades culturais, ao discutir 

alimentação saudável, manutenção da higiene 

e autocuidado do corpo, considerando que a 

boca é órgão de absorção de nutrientes, 

expressão de sentimentos e defesa. 

(     ) Compreende ações que objetivam a 

apropriação do conhecimento sobre o 

processo saúde-doença incluindo fatores de 
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risco e de proteção à saúde bucal, assim como 

a possibilitar ao usuário mudar de hábitos, 

apoiando-o na conquista de sua autonomia. 

(     ) As  atividades referentes à saúde bucal,  

devem ser desenvolvidas apenas pelo 

odontólogo ou técnico. 

A sequência correta é: 

a) V - F - F 

b) F - V – V 

c) V - V - F 

d) F - V - F 

e) V - V – V 

33) Esse nível de prevenção incorpora uma série de 

medidas que visam impedir a evolução de doenças já 

existentes e, em consequência, suas complicações. 

Nesta perspectiva o rastreamento e diagnóstico 

precoce são enquadrados como prevenção: 

a) Secundária  

b) Primária  

c) Terciária  

d) Quaternária 

e) Primordial 

34) De acordo com o calendário básico de vacinação da 

criança é INCORRETO afirmar: 

a) Aos 2 meses de idade deve ser administrada a  

1ª dose da VIP (vacina inativada poliomielite). 

b) A vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) previne 

difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, 

meningite e outras infecções causadas pelo 

Haemophilus influenzae tipo b. 

c) A 1ª dose da VORH (Vacina Oral de Rotavírus 

Humano) deve ser administrada aos 4 meses. 

d) Ao nascer devem ser administradas as vacinas 

BCG e Hepatite B. 

e) Nenhuma das respostas acima. 

35) A dengue é um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo. É uma doença de rápida 

disseminação. Com relação a esta temática, analise 

as assertivas a seguir: 

I. A dengue é uma doença febril aguda causada 

por uma bactéria, o seu principal vetor de 

transmissão é o mosquito Aedes aegypti. 

II. No controle da dengue, a medida profilática 

eficaz é o controle de comunicantes. 

III. A transmissão da dengue não ocorre por 

contato direto, ou seja, de pessoa para pessoa. 

IV. A melhor forma de se evitar a dengue é 

combater os focos de acúmulo de água, locais 

propícios para a criação do mosquito 

transmissor da doença. 

Assinale a alternativa correta 

a) Somente IV está correta. 

b) Somente II, III e IV estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) Somente I, II e III estão corretas. 

e) Somente III e IV estão corretas. 

36) No Brasil, a tuberculose é um sério problema da 

saúde pública. Com relação a essa doença, julgue os 

itens subsequentes como certos ( C ) ou errados ( E 

). 

(     ) A vacina BCG-Id visa a proteção da criança, 

principalmente das formas mais graves da 

tuberculose. 

(     ) Após uma semana do início do tratamento a 

cadeia de transmissão é interrompida. 

(     ) A tuberculose tem tratamento e cura. 

(     ) Todos os órgãos podem ser acometidos pelo 

bacilo da tuberculose, porém, ocorre mais 

frequentemente nos pulmões, gânglios, 

pleura, rins, cérebro e ossos. 

A sequência correta é: 

a) E - E – C - C 

b) C - E – C - E 

c) E - C – C - C 

d) C - C – C - E 

e) C - E - C - C 

37) Com referência à leptospirose, julgue os itens 

subsequentes: 

I. A leptospirose é causada por vírus que 

penetram no organismo através da pele por 

algum ferimento ou arranhão. 

II. O período de chuvas é muito propício a 

disseminação da leptospirose. 

III. A prevenção se dá através de vacinação de 

crianças. 

IV. É uma doença infecciosa que afeta seres 

humanos e animais e, em seu quadro mais 

severo, pode levar a óbito. 
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Assinale a opção correta. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

e) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

38) Analise as assertivas com relação à Leishmaniose. 

I. Não ocorre transmissão direta da Leishmaniose 

visceral de pessoa a pessoa. 

II. O controle através de inseticidas, deve ser feito 

sempre que ocorrerem focos de transmissão 

ativa nos domicílios. 

III. No Brasil, a leishmaniose visceral inicialmente 

tinha um caráter eminentemente rural e, mais 

recentemente, vem se expandindo para as 

áreas urbanas de médio e grande porte, é 

conhecida popularmente por Calazar.  

Marque a opção correta. 

a) As assertivas I, II e III são corretas. 

b) Apenas as assertivas I e II são corretas. 

c) Apenas a assertiva II é correta. 

d) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

e) Apenas a assertiva I é correta. 

39) Todas as opções abaixo representam ações de 

proteção à saúde, EXCETO. 

a) Prevenção de obesidade. 

b) Atendimento médico ambulatorial básico e 

especializado. 

c) Prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

d) Prevenção da cárie dental. 

e) Ações de tratamento da água para evitar a 

cólera e outras doenças. 

40) Considera-se que as relações humanas são 

primordiais para o desenvolvimento individual e 

intelectual de cada ser humano. Com referência às 

relações humanas julgue os itens como certos ( C ) 

ou errados ( E ). 

(     ) A base concreta para o bom relacionamento é 

ter percepção dos deveres, obrigações, dos 

limites e regras que formam a relação social 

harmônica. 

(     ) Interromper a fala dos outros com frequência 

é um tipo de comportamento que dificulta o 

funcionamento de um grupo de trabalho e 

pode prejudicar o desempenho da tarefa. 

(     ) A habilidade de compreender as pessoas 

possibilita um melhor relacionamento  

humano, esse deve ser objetivo de toda a 

equipe de trabalho. 

Assinale a sequência correta: 

a) C – C – E  

b) E – C – C  

c) C – E – E 

d) E – C – E  

e) C – C – C 
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