a)
Indicam ideia concluída.
b)
Marcam que a ideia não se completa com a
frase, que o leitor suprirá com a sua imaginação.
c)
Denotam surpresa, espanto, medo.
d)
Esclarecem o que se afirmou na frase de que
fazem parte.
e)
Separam elementos que exercem a mesma
função sintática.
____________________________________________
2 – Assinale a alternativa em que identifica o que
predominam as imagens do verso 5 ao 15:

PORTUGUÊS
TEXTO:

SEGUNDO POEMA DE MUITO LONGE
Mário Quintana

Havia um corredor que fazia cotovelo:
Um mistério encantado com outro mistério, no
escuro ...
Mas vamos fechar os olhos
E pensar numa outra coisa...
Vamos ouvir o ruído cantado, o ruído arrastado
das correntes no algibe.
Puxado a água fresca e profunda.
Havia no arco do algibe trepadeiras trêmulas.
Nós nos debruçávamos à borda, gritando os nomes
uns dos outros.
E lá dentro as palavras ressoavam fortes,
cavernosas como vozes de leões.
Nós éramos quatro, uma prima, dois negrinhos e
eu.
Havia os azulejos reluzentes, o muro do quintal,
que limitava o mundo.
Uma palmeira enorme e, sempre e cada vez mais,
os grilos e as estrela...
Havia todos os ruídos, todas as vozes daqueles
tempos...
As lindas e s absurdas cantigas, tia Tula ralhando
os cachorros.
O chiar das chaleiras...
Onde andará o pince-nez da tia Tula
Que ela não achava nunca?
A pobre não chegou a terminar a Toutinegra do
Moinho.
Que saia em folhetim no Correio do Povo! ...
A última vez que a vi, ela ia dobrando aquele
corredor escuro.
Ia encolhida, pequenininha, humilde. Seus passos
não faziam ruído.

a)
Visuais e olfativas
b)
Gustativas e auditivas
c)
Táteis e visuais
d)
Visuais e auditivas
e)
Visuais e gustativas
____________________________________________
3 – Indique nas afirmativas abaixo a alternativa que não
corresponde aos três últimos versos do poema:
a)
Revelam esforço de memória.
b)
Retratam o perfil físico e moral da velha tia.
c)
Justificam o ar de mistério que o menino
emprestava ao corredor escuro.
d)
Situam a morte da tia Tula, no tempo e no
espaço aproximado.
e)
Identificam as ideias corredor/morte.
____________________________________________
4 – Predominam no poema as notas de:
a)
Alegria e tédio.
b)
Saudade e ternura.
c)
Tranquilidade e medo.
d)
Terror e aventura.
e)
Indiferença e revolta.
____________________________________________
5 – Assinale a alternativa em que o grupo de palavras
está grafado com G corretamente:

E ela nem se voltou para trás!
a)
b)
c)
d)
e)

(Antologia Poética. Editora do Autor. Rio de Janeiro, 1966)

1 – Nas afirmativas abaixo, identifique a alternativa
correta. Com relação as reticências no verso 4:
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Gandaia, gibóia , geito
Megera, rabugenta, gelatina
Beringela, vagem, orgeriza
Cangica, geléia, gentil
Rabugenta, cangica, berinjela

e)
Havesse, obtivera
____________________________________________
10 – Nas alternativas abaixo, indique a que contém a
forma correta do plural dos substantivos compostos:
mão-de-obra, pôr-do-sol e amor-perfeito

6 – Na expressão: O que é mesmo que está
acontecendo com seu tio? É alguma coisa muito
esquisita?
O termo em destaque está no grau:

a)
Mãos de obras, pôr dos sois, amor-perfeitos.
b)
Mão de obras, pores do sol, amores-perfeito.
c)
As mão de obras, os pôr do sol, amoresperfeitos.
d)
As mãos de obra, pores do sol, amoresperfeitos.
e)
N.d.a.

a)
Comparativo de igualdade
b)
Comparativo de inferioridade
c)
Superlativo absoluto sintético
d)
Superlativo absoluto analítico
e)
Superlativo relativo de inferioridade
____________________________________________
7 – Identifique a alternativa em que haja erro quanto
ao emprego do pronome pessoal:
a)
Maria levou consigo suas belas artes.
b)
Papai trouxe este livro para eu ler nas férias.
c)
Para mim, aquela oração não tem sujeito.
d)
Iremos consigo ao cinema neste domingo.
e)
Vou com você ao teatro.
__________________________________________
8 - Observe a concordância das frases:

________________________________________
MATEMÁTICA
11 - Dados os conjuntos A = { a, b, c, d, e, f, g, h } , B =
{ a, e, i, o, u } e C = { a, b, e, f, i, j } ,
determine: A∩ (A U B).
a)
{ a, b, e, f }
b)
{ a, b, e, f, i }
c)
{ a, b, e, f, i, o, u }
d)
{ a, e, o, u }
e)
{ b, e, f, j }
____________________________________________
12 - Em uma fábrica de bicicletas, quatro operários
montam 48 bicicletas em 6 dias. Quantas bicicletas do
mesmo tipo serão montadas se aumentar o número de
operários para 10 e aumentar o número de dias para
9?
Serão montadas:

I – A maioria prefere ficar em casa.
II – Não só o mar, mas também o rio, ficaram
poluídos.
III – Um ou outro deverá começar o jogo.
IV – A maioria preferem jogar bola.
V - Duas horas é muito para ficar acordado.
Indique a alternativa correta:
a)
Apenas I e II estão corretas
b)
Estão corretas I, III e V
c)
Estão corretas II e IV
d)
Apenas II, IV e V estão corretas
e)
Somente V está correta
____________________________________________
9 – Preencha as lacunas com os verbos haver e obter
na forma adequada.
Se ele _________comunicado o fato, nós teríamos
ido até lá
Quando você _________a resposta, avise-me.
a)
b)
c)
d)

a)
148 bicicletas
b)
135 bicicletas
c)
180 bicicletas
d)
174 bicicletas
e)
160 bicicletas
____________________________________________
13 - Na Escola Barão de Macaúbas estudam meninas e
meninos num total de 1500 alunos. Sabendo-se que do
total dos alunos, 645 são meninos. Qual a taxa
percentual de meninas?

Houvera, obtivesse.
Houvesse, obtiver
Haveria, obteria
Houvéreis, obter.

a)
b)
c)
2

45%
52%
68%

d)
57%
e)
38%
__________________________________________
14 – Determine o valor da equação, sendo U = Q:
𝑋+1
3

+

2𝑋 + 4
6

=

direito, após seis meses da aplicação da vacina; e
também aqueles que apresentarem qualquer queixa
após a aplicação da vacina;
e)
O incentivo ao cumprimento do calendário
vacinal e a busca ativa dos faltosos às vacinas estão
entre as principais ações de saúde, diminuindo assim,
doenças e mortes por causas infecciosas e preveníeis.
____________________________________________
17 - Sobre atribuições do Agente Comunitário de
Saúde analise as alternativas abaixo e marque a
correta:

3𝑋 − 1
4

a)
X=8
b)
X = 12
c)
X=7
d)
X=9
e)
X = 15
____________________________________________
15 - Precisa ser colocado o piso em um ambiente que
tem o formato de um trapézio, cujos lados medem:
15m e 8m e a altura mede 10m. Qual a área desse
ambiente?
a)
125m2
b)
140 m2
c)
110 m2
d)
115 m2
e)
118 m2
____________________________________________

I - Trabalhar com a discrição de famílias em base
geográfica definida, a micro área;
II - Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e
manter os cadastros atualizados;
III - Realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea;
IV - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As
visitas deverão ser programadas em conjunto com a
equipe, considerando os critérios de risco e
vulnerabilidade de modo que famílias com maior
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo
como referência a média de uma visita/família/mês;
V - Desenvolver ações que busquem a integração entre
a equipe de saúde e a população adscrita à UBS,
considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos
sociais ou coletividade;
A alternativa correta é a:

CONHECIMNTOS ESPECÍFICOS
16 - Durante as visitas domiciliares ou em reuniões
com a comunidade os ACS devem dar algumas
orientações sobre vacina, marque a alternativa que não
corresponde corretamente uma dessas orientações:
a)
Divulgar campanhas de vacina, espalhando a
notícia para o maior número de pessoas, elaborar
cartazes com letras grandes, de forma criativa, e
divulgar a informação nos lugares mais frequentados
da comunidade;
b)
Identificar os conhecimentos, dúvidas, crenças,
mitos, tabus e preconceitos sobre as vacinas,
estimulando a reflexão sobre os benefícios para a
saúde da comunidade, porém respeitando a decisão de
cada um em vacinar ou não suas crianças já que são os
responsáveis legais por elas;
c)
Acompanhar o usuário em esquema vacinal e
orientá-lo quanto à importância de concluir todas as
doses prescritas;
d)
Devem ser orientados a procurar a Unidade
Básica de Saúde (UBS): os usuários que não tiverem o
registro (cartão e caderneta de vacinação) da aplicação
das vacinas; aqueles que não comparecerem no dia
agendado para a vacinação; os usuários que não
tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço

a)
Apenas I, II e III estão corretas
b)
Apenas I, II e IV estão corretas
c)
Apenas II, III e IV estão corretas
d)
Apenas II , III E V estão corretas
e)
Todas as alternativas estão corretas
____________________________________________
18 - Analise as afirmativas abaixo sobre os itens
necessários à Estratégia Saúde da Família, e marque a
alternativa correta:
I - Existência de equipe multiprofissional (equipe de
Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico
generalista ou especialista em Saúde da Família ou
médico de Família e Comunidade, enfermeiro
generalista ou especialista em Saúde da Família,
3

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta
composição, como parte da equipe multiprofissional,
os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista
generalista ou especialista em Saúde da Família,
auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal;
II - O número de ACS deve ser suficiente para cobrir
100% da população cadastrada, com um máximo de
550 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde
da Família, não ultrapassando o limite máximo
recomendado de pessoas por equipe;
III - Cada equipe de Saúde da Família deve ser
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 3.000, respeitando critérios de
equidade para essa definição. Recomenda-se que o
número de pessoas por equipe considere o grau de
vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo
que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor
deverá ser a quantidade de pessoas por equipe;

( ) universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;
( ) integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;
( ) preservação da autonomia das pessoas na defesa
de sua integridade física e moral;
( ) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie;
( ) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde e de seus familiares, em todos os serviços e
diagnósticos;
A alternativa correta é a:
a)
V,V,F,V,F
b)
V,V,V,V,F
c)
V,V,V,V,V
d)
V,V,V,F,F
e)
F,V,V,V,V
___________________________________________

A alternativa correta é a:
a)
Apenas I, II e III estão corretas
b)
Apenas I e II estão corretas
c)
Apenas II e III estão corretas
d)
Apenas I e III estão corretas
e)
Todas as alternativas estão INCORRETAS
___________________________________________
19 - Estão incluídas ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO, a execução de
ações:

21 - Art. 13. A articulação das políticas e programas, a
cargo das comissões Inter setoriais, abrangerá, em
especial, as seguintes atividades, exceto:
a)
saneamento e meio ambiente;
b)
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
c)
recursos humanos;
d)
ciência e agrotecnologia;
e)
saúde do trabalhador.
____________________________________________
22 - A Conferência de Saúde deverá se reunir:
a)
a cada quatro anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada
pelo
Poder
Executivo
ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de
Saúde.
b)
a cada dois anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada
pelo
Poder
Executivo
ou,

a)
de vigilância sanitária;
b)
de vigilância epidemiológica;
c)
de assistência empresarial privada
d)
de saúde do trabalhador;
e)
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;
____________________________________________
20 - Marque V para verdadeira e F para falsa. Dos
Princípios e Diretrizes em seu Art. 7º As ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
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extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de
Saúde.
c)
anualmente com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.
d)
a cada oito anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada
pelo
Poder
Executivo
ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de
Saúde.
e)
Sempre que necessário, o secretário de saúde
deverá convocar
____________________________________________
23 - Sobre os sintoma da tuberculose é incorreto
afirmar que:

( )Conhecer o território;
(
)Conhecer os problemas da comunidade, sua
potencialidade de crescer e se desenvolver social e
economicamente;
( )Ser proativo;
( )Gostar de aprender coisas novas;
( )Observar as pessoas, coisas e os ambientes;
( )Agir com respeito e ética perante a comunidade e
os demais profissionais;
A alternativa correta é a:
a)
V,V,F,F,V,V
b)
F,F,F,VV,V
c)
V,V,F,V,V,V
d)
V,V,V,V,V,V
e)
V,V,F,V,F,V
____________________________________________
26 - Sobre o Cadastro Familiar, analise as afirmativas e
marque a INCORRETA:
a)
A etapa inicial do trabalho do ACS é o
cadastramento das famílias do seu território de
atuação (micro área) com, no máximo, 750 pessoas.
b)
Para realizar o cadastramento, é necessário o
preenchimento de fichas específicas.
c)
O cadastro possibilita o conhecimento das reais
condições de vida das famílias residentes na área de
atuação da equipe, tais como a composição familiar, a
existência de população indígena, quilombola ou
assentada, a escolaridade, o acesso ao saneamento
básico, o número de pessoas por sexo e idade, as
condições da habitação, o desemprego, as doenças
referidas etc.
d)
É importante identificar os diversos
estabelecimentos e instituições existentes no
território, como escolas, creches, comércio, praças,
instituições de longa permanência (ILP), igrejas,
templos, cemitério, depósitos de lixo/aterros sanitários
etc.
e)
Ao identificar a população indígena, o ACS deve
levar em consideração que, mesmo residindo no
espaço urbano ou rural, longe de sua aldeia de origem
ou em aldeamento não reconhecido oficialmente, o
indígena possui o direito de ser acompanhado, levando
em consideração aí, ao hábitos e costumes do novo
local de moradia.

a)
tosse na forma seca ou produtiva
b)
tosse apenasna forma produtiva
c)
febre vespertina,
d)
sudorese noturna,
e)
emagrecimento e cansaço/fadiga.
___________________________________________
24 - Os sintomas da hanseníase incluem, EXCETO:
a)

Sensação de formigamento

b)

Fisgadas ou dormência nas extremidades

c)

Manchas brancas ou avermelhadas

d)

Perda da sensibilidade ao calor, frio, dor

permanecendo sempre o tato
e)

Áreas da pele aparentemente normais

que têm alteração da sensibilidade e da secreção
de suor
________________________________________
25 -. Marque V para verdadeira e F para falso sobre o
que faz parte do perfil do ACS.
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c)
Conhecer as condições de moradia, de
trabalho, hábitos, crenças e costumes;
d)
Perceber quais as orientações que as gestantes
precisam ter para cuidar melhor da sua saúde,
melhorar sua qualidade de vida e garantir uma
gestação saudável, avaliando exames, cartão de vacina,
peso entre outras atribuições;
e)
Ajudar as gestantes a refletir sobre as
necessidades de mudanças de hábitos no período
gestacional como, frequência de consulta clínica,
acompanhamento da gestação;
____________________________________________
29 - Número de casos de doença acima do esperado,
sem respeitar limites entre países ou continentes,
corresponde a:

27 - Educação em saúde na comunidade. As ações
educativas têm como objetivo de contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população. Sobre
essa temática, analise as afirmativas e marque a
alternativa correta:
I.
O desenvolvimento de ações educativas em
saúde na comunidade, ocorrem por meio do exercício
do diálogo e do saber escutar.
II.
As ações educativas têm início nas visitas
domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo,
sendo desenvolvidas nos serviços de saúde e nos
diversos espaços sociais existentes na comunidade.
III.
O trabalho em grupo reforça a ação educativa
aos indivíduos e, vale lembrar que a ação educativa é
de responsabilidade de toda a equipe.
IV.
Ao realizar ações educativas o ACS e a equipe
devem utilizar linguagem acessível, simples e precisa,
considerar o conhecimento e experiência dos
participantes intermediando a troca de ideias.
V.
As ações educativas devem estimular o
conhecimento e o cuidado de si mesmo, fortalecendo
a auto estima, a autonomia e também os vínculos de
solidariedade
comunitária, contribuindo para o pleno exercício de
poder decidir o melhor para a sua saúde.

a)
Surto
b)
Endemia
c)
Epidemia
d)
Pandemia
e)
Epidemiologia
____________________________________________
30 - Ainda na maternidade o recém-nascido deverá ser
vacinado com:
a)
b)
c)
d)
e)

A alternativa correta é a:
a)
Apenas I, II e IV estão corretas
b)
Apenas I, III e V estão corretas
c)
Apenas II, IV e V estão corretas
d)
Apenas I, IV e V estão corretas
e)
Todas as alternativas estão corretas
___________________________________________
28 - Na visita domiciliar da gestante o ACS deve,
EXCETO:
a)
Identificar a gestante por faixa etária e raça,
ressaltando situações como idade gestacional,
desnutrição, deficiência, etc.;
b)
Conhecer os principais problemas de saúde dos
moradores da comunidade que convivem com a
gestante ou no período puerperal;
6

BCG e Tríplice viral
DTP e Hepatite B
BCG e Hepatite B
Apenas BCG
DTP apenas

