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10 (questões)

01. É antônimo de inaudito:
a)
b)
c)
d)

Insólito.
Banal.
Raro.
Espantoso.

08. Assinale a alternativa em que não há metáfora:
a)
b)
c)
d)

02. Não é uma figura de linguagem:
a)
b)
c)
d)

Barbarismo.
Pleonasmo.
Silepse.
Anáfora.

Caxumba – Coxa.
Flexa – Brexa.
Xingar – Taxar.
Laxante – Enxerido.

a)
b)
c)
d)

I- O povo irá __ urnas logo;
II- Contam-se os problemas __ centenas.

a)
b)
c)
d)

I- Fonologia: é o estudo dos aspectos
acústicos e fisiológicos dos sons
efetivos (reais)
dos atos
de
fala no
que
se
refere
à produção, articulação e variedades;
II- A Fonética: é o estudo dos Fonemas (os
sons) de uma língua.
Sobre os itens acima:

04. Leia com atenção:

Preenchem adequadamente
respectivamente:

O Brasil é novo, é um país pivete.
Não sei que nuvem trago neste peito.
Sua boca é um cadeado.
Ouvi Mozart com emoção.

09. Leia com atenção:

03. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das
palavras deveria ter sido escrita com CH e não com X:
a)
b)
c)
d)

a) Antes da palavra distância quando determinada.
b) Antes de pronome possessivo adjetivo
feminino.
c) Antes de verbo.
d) Antes de palavra masculina.

as

lacunas

acima,

10. Não são sinônimos:
a)
b)
c)
d)

Às – Às.
As – As.
Às – As.
As – Às.

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Ambos estão corretos.
Ambos estão incorretos.

Estabanado – Precipitado.
Choça – Choupana.
Queixume – Querela.
Hegemonia – Incerteza.

MATEMÁTICA
05. Os fonemas são classificados de três maneiras.
Trata-se de uma delas:
a)
b)
c)
d)

Vetor.
Mentoria.
Destoantes.
Semivogais.

06. Em qual das alternativas
completamente correta:
a)
b)
c)
d)

05 (questões)

11. Ao dividirmos o número três pelo seu inverso,
obtemos como resultado:
a) 3 (três)
b) 9 (nove)
1
c)
3

a

frase

está

O cabelereiro se frustou com o mulçumano.
O cabeleireiro se frustou com o mussumano.
O cabeleireiro se frustrou com o muçulmano.
O cabelerero se fustrou com o mulçulmano.

d)

1
9

12. A terça parte da área ocupada por uma quadra de
futebol com 18 metros de comprimento por 6 metros
de largura é igual a:

07. A crase é facultativa em qual das alternativas
abaixo?
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a)
b)
c)
d)

itens a seguir não faz parte do Pacto pela Saúde do
SUS:

96 m2
108 m2
54 m2
36 m2

a)
b)
c)
d)

13. A diferença entre as idades de Marcos e Ana Paula
é de 8 anos. Sabendo que a idade de Marcos é a
metade da idade de Ana Paula, qual é a idade de
Marcos?
a)
b)
c)
d)

4 anos.
16 anos.
8 anos.
10 anos.

14. Uma máquina fotográfica profissional custa R$
958,70, sendo que no pagamento a vista, o
estabelecimento concede 15% de desconto ao cliente.
Com este desconto, qual será o valor pago
aproximadamente no equipamento?
a)
b)
c)
d)

R$ 814,90
R$ 143,80
R$ 816,70
R$ 143,60

a)
b)
c)
d)

1:7
1:10
1:100
1:700

SAÚDE PÚBLICA

05 (questões)

16. No ano 2002 foi editada a Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS), cuja ênfase maior
é no processo de:
a)
b)
c)
d)

18. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica
adscrever os usuários e desenvolver relações de
vínculo e responsabilização entre as equipes e a
população adscrita, garantem a continuidade das
ações de saúde e a:
a)
b)
c)
d)

Regionalização do SUS.
Universalidade do SUS.
Equidade do SUS.
Atenção integral do SUS.

17. O Pacto pela Saúde, um conjunto de reformas nas
relações institucionais e no fortalecimento da gestão
do SUS. O pacto introduziu mudanças nas relações
entre os entes federados, inclusive nos mecanismos
de financiamento, significando, portanto, um esforço
de atualização e aprimoramento do SUS. Qual dos

Resolubilidade do cuidado.
Longitudinalidade do cuidado.
Complexidade do cuidado em Redes.
Corresponsabilização do cuidado.

19. Estimular a participação dos usuários como forma
de ampliar sua autonomia e capacidade na construção
do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades
do território é a base do princípio do SUS denominado:
a)
b)
c)
d)

15. Um automóvel em tamanho real possui 7 metros
de comprimento. Uma réplica foi construída com 70
centímetros de comprimento. A razão que representa
a escala em que a réplica do automóvel foi construída
é:

Pacto pela Vida.
Pacto em Defesa do SUS.
Pacto de Gestão.
Pacto de Fortalecimento do SUS.

Universalidade.
Integralidade.
Controle social.
Hierarquização.

20. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:
__________ é o estudo dos fatores que determinam a
frequência e a distribuição das doenças nas
coletividades humanas. Enquanto a clínica dedica-se
ao estudo da doença no indivíduo, analisando caso a
caso, debruça-se sobre os problemas de saúde em
grupos de pessoas, às vezes grupos pequenos, na
maioria das vezes envolvendo populações numerosas.
a)
b)
c)
d)

Bioestatística.
Epidemiologia.
Ética.
Cidadania.

ESPECÍFICAS

10 (questões)

21. Situações de risco são aquelas em que uma
pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, isto é, tem
maior possibilidade ou chance de adoecer ou até
mesmo de morrer. Qual das situações a seguir não
representa uma situação de risco:
a) Gestantes com diabetes ou pressão alta.
b) Filhos de mães que fumam, bebem bebidas
alcoólicas e usam drogas na gravidez.
c) Gestantes que fazem o pré-natal.
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d) Pessoas que estão com peso acima da média e
vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do
álcool.

22. Com relação às atividades desenvolvidas pela
Equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), qual das
descritas a seguir não é de competência do Agente
Comunitário de Saúde (ACS):
a)
b)
c)
d)

Realizar ações de educação em saúde.
Realizar aplicação de larvicida.
Realizar visitas domiciliares.
Realizar cadastramento das famílias.

23. A etapa inicial do trabalho do ACS é o
cadastramento das famílias de sua microárea – o seu
território de atuação – que deve ser contemplado com
o máximo de:
a)
b)
c)
d)

150 pessoas.
400 pessoas.
550 pessoas.
750 pessoas.

24. A Portaria GM nº 971/2006 cria a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares no SUS,
que inclui atendimento gratuito. Entre esses serviços
de práticas Integrativas e Complementares, qual dos
apresentados a seguir não se inclui nesse programa:
a)
b)
c)
d)

Acupuntura.
Arteterapia.
Práticas corporais – Chi gong e Lian gong.
Homeopatia.

25. É importante que o ACS elabore um mapa que
retrate seu território de atuação através de limites,
população,
número
de
famílias
e
outras
características. Entre esses dados, considere a
alternativa que retrate corretamente exemplo de dados
epidemiológicos:
a)
b)
c)
d)

Número de pessoas por idade.
Renda familiar.
Número de pessoas com deficiência mental.
Acesso ao saneamento básico.

códigos de sobrevivência, suas crenças, sua cultura e
sua própria história.
a)
b)
c)
d)

Visita domiciliar.
Matriciamento.
Cadastramento das famílias.
Trabalho em equipe.

27. O benefício variável do Programa Bolsa Família
(PBF) é pago às famílias consideradas extremamente
pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 140,00
por pessoa, desde que tenham crianças e
adolescentes de até:
a)
b)
c)
d)

14 anos.
15 anos.
16 anos.
17 anos.

28. Considere as condicionalidades de saúde para o
recebimento do PBF:
I- Fazer a inscrição no pré-natal e comparecer
às consultas na Unidade de Saúde, com cartão da
gestante, de acordo com o calendário mínimo
preconizado pelo Ministério da Saúde;
II- Participar das atividades educativas
ofertadas pelas equipes de saúde sobre aleitamento
materno e promoção da alimentação saudável;
III- Manter em dia o calendário de vacinação,
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
São condicionalidades realizadas a gestantes e
nutrizes as apresentadas nos itens:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

29. Recomenda-se que a investigação do perfil
alimentar da população seja realizada por meio de
questionários marcadores do consumo alimentar do:
a)
b)
c)
d)

SINAN.
SISNASC.
SISVAN.
SIAB.

26. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:

30. Qual das vacinas a seguir é recomendada para
prevenção da difteria, tétano e coqueluche:

_________ é a atividade mais importante do processo
de trabalho do agente comunitário de saúde. Ao entrar
na casa de uma família, você entra não somente no
espaço físico, mas em tudo o que esse espaço
representa. Nessa casa vive uma família, com seus

a)
b)
c)
d)

Tetraviral.
Tríplice bacteriana.
VOP.
DPT.
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