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PORTUGUÊS – 05 QUESTÕES 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 E 2 

O Cavalinho Branco (Cecília Meireles) 

 

À tarde, o cavalinho branco 

está muito cansado: 

mas há um pedacinho do campo 

onde é sempre feriado. 

 

O cavalo sacode a crina 

loura e comprida 

e nas verdes ervas atira 

sua branca vida. 

 

Seu relincho estremece as raízes 

e ele ensina aos ventos 

a alegria de sentir livres 

seus movimentos. 

 

Trabalhou todo o dia, tanto! 

desde a madrugada! 

Descansa entre as flores, cavalinho branco, 

de crina dourada! 

 

1. Algumas palavras têm gênero, sendo ou femininas ou masculinas. Assinale a alternativa abaixo onde são todas 

palavras femininas contidas no texto: 

a. Madrugada, crina, ervas, raízes 

b. Flores, movimentos, livres, vida 

c. Dourada, alegria, ventos, relincho 

d. Pedacinho, feriado, descanso, campo 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as palavras em ordem alfabética: 

a. Branco, trabalhou, vida, relincho 

b. Campo, sacode, sentir, tarde 

c. Branca, comprida, madrugada, loura 

d. Cavalo, cavalinho, ensina, desde 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 3 A 5   

 

           “ A zika, dengue e chikungunya são doenças virais agudas transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes 

aegypti que causam sintomas parecidos como febre e dores musculares, mas as doenças apresentam gravidades 

diferentes. 

(...) 

            A melhor forma de prevenir essas doenças é a eliminação do vetor, ou seja, eliminar o mosquito. Como não 

existem vacinas ou medicamentos que impeçam a contaminação, é necessário diminuir a quantidade de mosquitos 

que circulam nos ambientes. Para isso, é fundamental eliminar os criadouros do Aedes aegypti, que coloca seus ovos 
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em recipiente com água parada. Eliminar garrafas, sacos plásticos e pneus velhos que ficam expostos á chuva, além 

de tampar recipientes que acumulam água como caixas d’água e piscina, são fundamentais para esse controle. 

Colocar telas de proteção nas janelas e instalar mosquiteiros na cama também são medidas preventivas. Vale também 

usar repelente e escolher roupas que diminuam a exposição da pele. No caso da presença de algum sintoma procurar 

a unidade mais próxima de saúde para receber as devidas orientações.” 

 

(Extraído de www.hospitaljardimvitoria.com.br, em 11.01.2016 às 09h29) 

 

3. A palavra “vetor”, utilizada no texto acima, poderia ser substituída por outra com o mesmo significado: 

a. Transmissor 

b. Microorganismo 

c. Animal 

d. Mosquito 

 

4. Segundo o texto, não é uma maneira de combater o Aedes aegypti: 

a. Eliminar garrafas. 

b. Eliminar pneus velhos. 

c. Tampar recipientes que acumulam água. 

d. Deixar caixas d’água e piscinas descobertas. 

 

5. Na frase: “Vale também usar repelente e escolher roupas que diminuam a exposição da pele”, a palavra em 

destaque é uma conjunção que indica: 

a. Conclusão 

b. Exclusão 

c. Tempo 

d. Adição 

 

 

MATEMÁTICA – 04 QUESTÕES 

 

Observe as cédulas abaixo e responda as questões 6, 7 e 8: 
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6. É incorreto dizer que a nota de dois reais está localizada: 

a. No topo, do lado esquerdo. 

b. Acima da nota de cinco. 

c. Ao lado da nota de vinte. 

d. No canto superior direito. 

 

7. Considere as cédulas lado a lado: dois e vinte reais; cinco e cinquenta reais; dez e cem reais. Para que cada 

cédula do lado esquerdo alcance o valor da cédula que está ao seu lado direito, cada uma delas deve ser 

multiplicada por: 

a. 2 

b. 5 

c. 10 

d. 100 

 

8. Some todas as notas da direta. Depois, some todas as notas da esquerda. Agora, diminua o valor da coluna com 

a soma menor da coluna com a soma maior. O resultado é: 

a. 153 

b. 170 

c. 17 

d. 187 

 

9. 5 km contêm: 

a. 5 mil metros 

b. 5 mil centímetros 

c. 500 metros 

d. 50 mil centímetros 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

10. Um dos principais materiais produzidos no município de São Cristóvão do Sul, que é sua característica econômica 

local, é o: 

a. Palito de dente 

b. Fósforo 

c. Espetos para churrasco 

d. Papel 

 

11. 2016 é um ano eleitoral. Neste ano ocorrerão eleições para: 

a. Presidência 

b. Câmara dos deputados 

c. Prefeituras e câmara de vereadores 

d. Senado 

 

12. Segundo o Ministério da Saúde, o estado que mais apresenta casos de microcefalia causada pela febre zika é: 

a. Bahia 

b. Pernambuco 

c. Sergipe 

d. Alagoas 
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13. Nos últimos anos, o governo federal designou investigadores dos crimes cometidos pelo estado durante a 

ditadura militar. O grupo responsável por estas investigações denomina-se: 

a. Comissão da Verdade 

b. Comissão Contra a Ditadura 

c. Comissão Democrática 

d. Comissão Contra a Corrupção 

 

14. É uma doença transmitida por um vírus. Já teve surtos menores desde os anos 70, mas tornou-se uma epidemia 

em 2014, atingindo mais de 29 mil pessoas em pouco mais de um ano na região de Serra Leoa, Guiné e Libéria, 

oeste da África. Muitos médicos e estrangeiros contraíram a doença, que é contagiosa apenas pelo sangue e por 

outras secreções. Porém, em janeiro deste ano a Organização Mundial da Saúde se manifestou e disse que em 

breve anunciará o fim da epidemia, já que os sobreviventes estão dando resultado negativo para testes da 

doença. Estamos falando do vírus: 

a. Ebola 

b. H1N1 

c. Chikungunya 

d. Varíola 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 06 QUESTÕES 

 

15. Assinale a alternativa incorreta. 

Segundo o manual “O trabalho do Agente Comunitário de Saúde”, lançado pelo Ministério da Saúde em 2009, 

para realizar um bom trabalho (p. 25), o ACS precisa: 

a. Conhecer o território. 

b. Conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer e se 

desenvolver social e economicamente. 

c. Ser passivo, sem observar as coisas, as pessoas e os ambientes. 

d. Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. 

 

16. Assinale com V para as verdadeiras e F para as falsas. 

Segundo o manual “O trabalho do Agente Comunitário de Saúde” (Ministério da Saúde, 2009), “há situações em 

que será necessária a atuação de outros profissionais da equipe, sendo indicado o encaminhamento para a 

unidade de saúde. Você deverá comunicar à equipe quanto à situação encontrada, pois, caso não ocorra o 

comparecimento à unidade de saúde, deverá ser realizada busca-ativa ou visita domiciliar”. Nesses casos, o ACS 

deve (p. 26) 

(__) 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. 

Assinale a alternativa que contém o preenchimento correto: 

a. V – V – F – F 

b. F – F – V – V 

c. V – V – V – F 

d. V – V – V – V 

 

17. 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. (O trabalho do Agente Comunitário de Saúde. 

Ministério da Saúde, 2009, p. 27). 
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Além das situações de risco, existem algumas condições que aumentam o risco de as pessoas adoecerem. 

Observe as situações e condições abaixo e responda. 

 

I. Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio, crianças que estão desnutridas, filhos de mães 

que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez; 

II. Pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função; 

III. Pessoas em situação de violência; 

IV. Classe média; 

V. Acesso precário a bens e serviços: água, luz elétrica, transporte etc.; 

VI. Água tratada; 

VII. Lixo armazenado em locais inadequados; 

VIII. Esgoto tratado;  

IX. Falta de alimentação ou alimentação inadequada; 

X. Automedicação. 

 

São situações de risco e situações agravantes citadas acima, exceto: 

a. III e IV. 

b. IV, VI e VIII. 

c. VIII e X. 

d. II, VI e III. 

 

18. Segundo o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (Ministério da Saúde, 2009), não é pertinente ao 

trabalho do agente dar atenção e encaminhamento em caso de: 

a. Pessoas portadoras de deficiências. 

b. Violência familiar (principalmente contra crianças e adolescentes, mulheres, idosos e portadores de 

deficiência). 

c. Falta de vaga na escola. 

d. Saúde bucal. 

 

19. “É importante lembrar que atualmente as pessoas têm adoecido e morrido mais por causa de doenças crônicas, 

que são aquelas que demoram meses ou até anos para se manifestar, às vezes já com complicações para a 

pessoa. As doenças a seguir são muito comuns, e faz parte do seu trabalho cotidiano identificá-las e apoiar as 

famílias para o melhor cuidado. É interessante que você tente identificar e mapear com a equipe de saúde quais 

são as doenças crônicas mais frequentes no seu território de atuação e da equipe e busquem oferecer estratégias 

para abordagem delas”. Prático do Agente Comunitário de Saúde (Ministério da Saúde, 2009, p. 103) 

 

Analise as doenças abaixo: 

I. Hipertensão arterial 

II. Diabetes 

III. Tuberculose 

IV. Hanseníase 

V. Gripe 

VI. Rotavírus 

 

Agora assinale a alternativa correta: 

a. Todas são doenças crônicas. 

b. Nenhuma é doença crônica. 

c. Apenas diabetes e hipertensão são doenças crônicas. 

d. Apenas gripe e rotavírus não são doenças crônicas. 
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20. O Agente Comunitário de Saúde pode encontrar na sua área de atuação pessoas sem aqueles que são 

considerados os documentos básicos de todas as pessoas no nosso país. É importante que o ACS averigúe nas 

primeiras visitas se as pessoas tem esses documentos, pois na falta deles podem perder diversas oportunidades e 

inclusive o acesso a programas do governo. Dentre estes documentos estão, exceto: 

a. Carteira Nacional de Habilitação 

b. Registro Civil de Nascimento 

c. Cadastro de Pessoa Física 

d. Registro Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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