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LINGUA PORTUGUESA 

TEXTO - CIDADEZINHA QUALQUER  

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras  

pomar amor cantar. 

Um homem vai devagar.  

Um cachorro vai devagar.  

Um burro vai devagar.  

Devagar... as janelas olham.         

Eta vida besta, meu Deus. 

(Carlos Drummond de Andrade)   

 

QUESTÃO 01  

Todas as características citadas abaixo podem ser identificadas no poema de 

Drummond, exceto: 

(A) Reaproveitamento do popular e do coloquial, a linguagem é simples, fácil, próxima 

da expressão oral. 

(B) Concepção do poético como um texto complexo; um discurso fora da realidade da 

vida cotidiana. 

(C) Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização 

mecânica e industrial. 

(D) Interesse pelo homem comum, pela ordem social e pela vida cotidiana. 

RESPOSTA: LETRA B 

QUESTÃO 2 

No verso: “ Devagar... as janelas olham. O termo grifado é: 

(A) Sujeito composto. 

(B) Sujeito oculto. 
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(C) Sujeito inexistente. 

(D) Sujeito simples. 

RESPOSTA: LETRA D 

QUESTÃO 3 

As palavras presentes no poema: “casas, mulheres, homem,  cachorro e  burro” 

(A) São todas “adjetivos”. 

(B) São todas “verbos”. 

(C) São todas “substantivos”. 

(D) São todas “advérbios”. 

RESPOSTA: LETRA C   

QUESTÃO 4 

A Língua Portuguesa é um sistema organizado que permite ao falante usá-la ao longo 

do cotidiano de sua vida. Considerando a organização gramatical, marque a 

alternativa em que a numeração aparece correta. 

01. Substantivo  

02. Adjetivo  

03. Verbo  

04. Advérbio  

05. Numeral  

06. Pronome  

07. Artigo  

 

 

(    ) Determina ou indetermina o substantivo 

(    ) Indica quantidade 
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(    ) Qualifica o substantivo 

(    ) Substitui ou acompanha o substantivo 

(    ) Dá nome aos seres em geral 

(    ) Palavras que expressam ações ou estado 

(A) 07; 04; 02; 01; 05; 03. 

(B) 07;05; 02; 06; 01; 03. 

(C) 07; 01; 02; 03; 05; 03. 

(D) 07; 06; 05; 04; 03; 02. 

RESPOSTA: LETRA B 

QUESTÃO 5 

T E X T O 

O mendigo se aproxima de uma madame, cheia de sacolas de compras, no centro da 

cidade e diz: _ Senhora, estou sem comer faz quatro dias... _ Meu Deus! Gostaria de 

ter sua força de vontade! 

Do que pode ser dito do texto, assinale a alternativa incorreta.             

(A) A intencionalidade discursiva ocorre em todas as situações de comunicação, pois 

sempre há uma intenção, clara ou subentendida. 

(B) Em algumas situações, as pessoas entendem o que dizemos ou escrevemos de 

maneira diferente do que era nosso objetivo. 

(C) A maneira como nos expressamos revela exatamente o que queremos dizer ou 

saber, sempre. 

(D) Considerando o viés do discurso, a madame não decodificou a mensagem dita pelo 

mendigo.   

RESPOSTA: LETRA C 
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QUESTÃO 6 

T E X T O - Música: Amanhã (Guilherme Arantes) 

Amanhã  

Será um lindo dia  

Da mais louca alegria  

Que se possa imaginar 

 

Com base no texto acima, marque a alternativa correta: 

(A) Há um adjetivo. 

(B) Há dois adjetivos. 

(C) Há três adjetivos. 

(D) Há quatro adjetivos. 

RESPOSTA: LETRA B 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa correta: 

“Coçou de leve”, “virou a pontinha da chave com beatitude”, “ a cabeça  lentamente 

se abria” .   

 

O que nos indicam as expressões destacadas?  

 

(A) Certeza. 

(B) Instrumento. 

(C) Maneira. 

(D) Intensidade. 

RESPOSTA: LETRA C 
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QUESTÃO 8 

Assinale a palavra que está graficamente acentuada pela mesma regra que determina 

o acento em médico. 

(A) Pétala. 

(B) Modéstia. 

(C) Mágoa. 

(D) Sabiá.  

RESPOSTA: LETRA A 

QUESTÃO 9 

T E X T O - Aquarela brasileira (Silas de Oliveira) 

Passeando pelas cercanias do Amazonas  

Conheci vastos seringais  

No Pará, a Ilha de Marajó    

E a velha cabana do Timbó  

Caminhando ainda um pouco mais,  

Deparei com lindos coqueirais    

Estava no Ceará, terra de Irapuã,  

De Iracema e Tupã 

Marque a alternativa que corretamente define a palavra em destaque no texto 

(“Seringais”). 

(A) É o nome dado a uma comida típica indígena. 

(B) É o nome dado a um animal que vive somente na Floresta Amazônica. 

(C) É o nome dado a uma tribo indígena do Estado do Mato Grosso do Sul. 

(D) É o nome dado a um conjunto de seringueiras que produzem uma substância usada 

na produção de borracha. 

RESPOSTA: LETRA D 
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QUESTÃO 10 

T E X T O 

Um leão dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore.  

Veio um rato e começou a passear no corpo daquele poderoso animal. O felino não 

tardou a despertar e pegou o ratinho com uma de suas patas.  

Assustado, o pequeno roedor implorou:  

- Ó, por favor, não me mate. Peço-lhe que me deixe ir. Se o fizer, um dia poderei ajudá-

lo de alguma maneira.  

O leão desistiu de esmagar o animalzinho e deixou que fosse embora.  

Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Nisso apareceu o 

ratinho, roeu as cordas e o soltou. 

Marque alternativa que melhor representa a moral da história: 

(A) Uma boa ação ganha outra. 

(B) O feitiço virou contra o feiticeiro. 

(C) Quem tem boca vai a Roma. 

(D) O silêncio é a melhor arma. 

RESPOSTA: LETRA A 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11  

De acordo com a Política de Atenção Básica, Portaria nº2.488, de 21/10/2011, as 

atribuições do Agente Comunitário de Saúde são, EXCETO:  

(A) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 

(B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 

(C) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas exclusivamente pelo ACS, 

considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 

necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) 

visita/família/mês. 
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(D) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 

agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 

individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à 

Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, 

principalmente a respeito das situações de risco.  

RESPOSTA: LETRA C 

QUESTÃO 12  

O Ministério da Saúde possui um calendário temático, para que possa servir como 

orientador para ações educativas junto às comunidades. De acordo com este 

calendário, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) 31 de maio - Dia Mundial sem tabaco. 

(B) 02 de janeiro - Dia Nacional de Combate à Sifilis. 

(C) 20 de setembro - Dia Mundial da Diabetes. 

(D) 05 de maio - Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. 

RESPOSTA: LETRA A 

QUESTÃO 13  

A visita domiciliar constituiu o principal instrumento de trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Assinale a opção INCORRETA, sobre o tema:  

(A) A visita domiciliar é um conjunto de ações interligadas, articuladas e sistematizadas, 

desenvolvidas pela equipe de saúde. 

(B) A visita domiciliar promove uma integração entre a atuação dos profissionais e as 

necessidades do paciente.  

(C) É uma ferramenta que possibilita entender melhor o modo de vida dos usuários, 

entendimento sobre o ambiente em que vivem e as relações familiares. 

(D) O ACS deverá ter como meta, realizar no mínimo duas visitas por mês a cada família 

cadastrada, independente dos fatores de risco e prioridades.  

RESPOSTA: LETRA D 
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QUESTÃO 14  

O ACS tem o papel fundamental no Planejamento Familiar que é de orientar a mulher 

e/ou homem sobre os métodos contraceptivos disponibilizados na rede de saúde que 

realizam a anticoncepção ou facilitam a gravidez e os meios de se chegar até eles. Em 

relação aos métodos de barreira, assinale a opção INCORRETA: 

(A) Coito interrompido. 

(B) Preservativo masculino. 

(C) Preservativo feminino. 

(D) Diafragma. 

RESPOSTA: LETRA A 

QUESTÃO 15  

Sobre o preservativo masculino, assinale a opção CORRETA: 

(A) O preservativo deve ser guardado em local abafado, pois não há indícios do calor 

danificar o látex.  

(B) O preservativo pode ser reutilizado. 

(C) O preservativo é uma capa de borracha bem fina (látex), elástico e resistente que 

recobre o pênis durante a relação sexual e retém o esperma após a ejaculação.  

(D) O preservativo masculino não possui prazo de validade.  

RESPOSTA: LETRA C 

QUESTÃO 16  

Em relação ao calendário de consultas da gestante durante o pré-natal. Assinale a 

opção INCORRETA:  

(A) Até a 20ª semana, as consultas deverão ser mensalmente. 

(B) Da 28ª até a 36ª semana, as consultas deverão ser quinzenalmente. 

(C) Até a 28ª semana, as consultas deverão ser mensalmente.  
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(D) Da 36ª até 41ª semana, as consultas deverão ser semanalmente. 

RESPOSTA: LETRA A  

QUESTÃO 17  

São exames realizados através do teste rápido, na Unidade Básica de Saúde de 

referência, logo quando se detecta uma gestação, assinale a opção CORRETA: 

(A) Hemograma, Anti-HIV e VDRL. 

(B) Toxoplasmose IgG e IgM, Glicemia jejum e VDRL. 

(C) Diagnósticos de HIV, Sífilis e Hepatites.  

(D) Tipagem sanguínea e fator Rh, Hemograma e Glicemia jejum. 

RESPOSTA: LETRA C 

QUESTÃO 18  

Sobre os aspectos legais e direitos na gestação, EXCETO:  

(A) A gestante tem direito ao atendimento gratuito e de boa qualidade nos hospitais 

públicos e nos conveniados ao SUS. 

(B) A gestante deve receber o cartão da gestante na primeira consulta de pré-natal 

(C) A certidão de nascimento para ser obtida deverá ser paga ao cartório. 

(D) A gestante tem direito à acompanhante de sua escolha durante toda sua 

permanência na maternidade, inclusive durante o parto, independente do sexo. 

RESPOSTA: LETRA C  

QUESTÃO 19  

Em relação ao teste do pezinho, ação prioritária do 5º dia do recém-nascido, assinale a 

opção CORRETA: 

(A) É cobrado uma taxa para realização do teste do pezinho. 

(B) Consiste na retirada de gotas de sangue do calcanhar do bebê. 

(C) Deve ser realizado apenas pelo profissional médico. 
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(D) Pode ser diagnosticado Diabetes Mellitus. 

RESPOSTA: LETRA B 

QUESTÃO 20  

O cordão umbilical do recém-nascido deve ser manuseado com cuidado e atenção. 

Assinale o que NÃO deve ser realizado durante o cuidado: 

(A) Manter o coto umbilical sempre limpo e seco. 

(B) Não cobrir o umbigo com faixas ou esparadrapos. 

(C) Fazer o uso de moedas, fumo ou qualquer outra substancia para “curar” o umbigo. 

(D) Após o banho, depois de secar bem o coto, deve-se envolvê-lo em uma gaze 

embebida com álcool. 

RESPOSTA: LETRA C 

QUESTÃO 21 

A Vigilância do Desenvolvimento compreende todas as atividades relacionadas à 

promoção do desenvolvimento infantil sem intercorrências, ou seja, de um 

desenvolvimento típico (normal). Refere-se ainda à detecção de problemas no 

desenvolvimento durante a atenção primária à saúde da criança. É um processo 

contínuo, flexível, envolvendo informações dos profissionais de saúde, pais, professores 

e outros.  Portanto, para que se possa realizar a Vigilância do Desenvolvimento Infantil 

várias ações devem ser observadas pelo ACS, exceto: 

A) Reconhecimento de riscos ambientais e biológicos. 

B) Triagem do desenvolvimento infantil. 

C) Poder aquisitivo familiar. 

D) Orientações básicas para desenvolvimento infantil. 

RESPOSTA: LETRA C 
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QUESTÃO 22 

O processo da Transição Epidemiológica, ocorrido no Brasil a partir da década de 1960, 

trouxe transformações demográficas, sociais e econômicas e substituição das doenças 

transmissíveis por Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Os principais fatores 

de risco para as DCNT são o uso de tabaco, consumo abusivo de álcool, a alimentação 

não saudável e a inatividade física. Marque a alternativa que possui uma das principais 

DCNT: 

A) Influenza. 

B) Doença cardiovascular. 

C) Diarréia. 

D) Sarampo. 

RESPOSTA: LETRA B 

QUESTÃO 23 

Faz parte do papel principal do ACS no controle de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, exceto:  

A) Identificar principais portadores da doença. 

B) Realizar orientações sobre a prevenção das doenças. 

C) Encaminhar ao tratamento necessário. 

D) Solicitar que aguarde e observe os sintomas por uma semana. 

RESPOSTA: LETRA D 

QUESTÃO 24 

Por que os pacientes portadores de Diabetes Mellitus necessitam de uma atenção 

especial? 

A) Porque quando não é controlada e tratada possui grande impacto epidemiológico 

com seqüelas de cegueira, insuficiência renal crônica, etc.  
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B) Porque quando controlada e tratada possui grande importância epidemiológica para 

dados de pesquisa na área. 

C) Porque quando não é controlada e tratada possui grande impacto epidemiológico 

com seqüelas de manchas na pele, queda de cabelo e perda intensa de peso. 

D) Porque quando controlada e tratada possui grande eliminação da população 

diabética e diminui gastos familiares para tratamento. 

RESPOSTA: LETRA A 

QUESTÃO 25 

Fazem parte dos principais papeis do ACS no controle da Hipertensão Arterial 

Sistêmica: 

A) Observar, aguardar e comunicar sintomas relatados pela família após um mês. 

B) Rastrear, cadastrar e acompanhar o hipertenso. 

C) Rastrear, orientar e buscar novos hipertensos na área. 

D) Observar, orientar e comunicar sintomas relatados pela família após um mês. 

RESPOSTA: LETRA B 

QUESTÃO 26 

Qual principal sintoma deve ser observado em uma visita domiciliar na qual suspeita-se 

de paciente portador de uma Doença Respiratória Crônica? 

A) Febre. 

B) Vômito. 

C) Tosse. 

D) Diarréia. 

RESPOSTA: LETRA C 
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QUESTÃO 27 

Associado ao tratamento medicamentoso, o tratamento da rinite alérgica deve incluir a 

abordagem educacional dos pacientes e familiares. Nesse sentido, o ACS após 

identificar as condições sociais, o domicílio e os hábitos de vida do paciente e de seus 

familiares, tem papel fundamental no auxílio do controle e da redução à exposição aos 

fatores desencadeantes da rinite, por meio de orientações básicas, como, exceto: 

A) Evitar fumar dentro de casa. 

B) Praticar atividades físicas. 

C) Combater umidade excessiva. 

D) Limpar a casa com produtos perfumados. 

RESPOSTA: LETRA D 

QUESTÃO 28 

Marque a alternativa que melhor descreve o que é a obesidade e a principal forma de 

prevenir a saúde da população em risco. 

A) A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e está relacionada 

com risco aumentado de mortalidade e doenças cardiovasculares e diabetes mellitus do 

tipo 2. Identificar na comunidade fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade, 

orientar quanto aos riscos do excesso de peso e sobre a importância da adoção de 

hábitos de vida saudáveis. 

B) A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e está relacionada 

com risco aumentado de não caminhar e doenças respiratórias. Identificar na 

comunidade fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade, orientar quanto aos 

riscos do excesso de peso e sobre a importância da adoção de hábitos de vida 

saudáveis. 

C) A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e está relacionada 

com risco aumentado de mortalidade e doenças cardiovasculares e diabetes mellitus do 

tipo 2. Identificar na família fatores de sobrepeso em todos que residem na casa, 

observar quanto aos riscos e verificar a necessidade de mudança de hábitos 

alimentares. 
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D) A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura e está relacionada com risco 

aumentado de mortalidade e doenças cardiovasculares. Identificar na família fatores de 

sobrepeso em todos que residem na casa, observar quanto aos riscos e verificar a 

necessidade de mudança de hábitos alimentares. 

RESPOSTA: LETRA A 

QUESTÃO 29 

O principal papel do ACS no controle de dependentes de drogas é: 

A) Articular, comunicar, fortalecer o elo com os dispositivos comunitários existentes.  

B) Articular, denunciar, evitar o elo com os dispositivos comunitários existentes para não 

ter discriminação com os usuários de drogas. 

C) Evitar, comunicar, denunciar aos dispositivos comunitários existentes. 

D) Evitar, comunicar, divulgar o fato para a comunidade procurando reforço no contato 

com o usuário. 

RESPOSTA: LETRA A 

QUESTÃO 30 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica e curável, que acomete a pele 

e as terminações nervosas. Quando há falha no tratamento e atraso no diagnóstico, a 

doença gera lesões irreversíveis levando às incapacidades físicas. O Brasil constitui-se 

endêmico para a hanseníase, apresentando em média 34.000 casos notificados 

anualmente. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) integram as equipes e entre as 

atribuições específicas destes profissionais há o cadastro de todas as pessoas da 

microárea, a manutenção deste cadastro atualizado, o acompanhamento de usuários 

por meio de visitas domiciliares e registro de informações coletadas. Como instrumentos 

para a coleta destes dados foram elaboradas fichas. As informações recolhidas são 

agregadas e processadas permitindo assim, o conhecimento das condições de vida das 

pessoas da área de abrangência e o melhor planejamento das intervenções. O Sistema 

atualmente utilizado para gerenciamento das informações é o: 

A) Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB). 

B) Sistema de Informação em Saúde da Atenção Brasileira (SISAB). 
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C) Sistema de Infecção em Saúde na Atenção Básica (SISAB). 

D) Sistema de Infecção em Saúde Acontecida na Atenção Básica (SISAB). 

RESPOSTA: LETRA A 
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