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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

QUESTÃO 1 ======================================= 

Dessa tira humorística acima podem ser feitas diver sas 

leituras, exceto: 

a) O falante não foi capaz de adequar a sua linguagem à do 

cozinheiro. 

b) O falante, propositalmente, construiu a frase para que o 

cozinheiro não a entendesse mesmo. 

c) O falante utiliza termos rebuscados para evitar confusão, visto 

que o cozinheiro não o entenderia. 

d) O falante utiliza termos rebuscados por se tratar de uma 

pergunta filosófica, a qual exige um grau de formalidade. 

e) O recruta responde positivamente à indagação do cozinheiro 

através de um advérbio de negação. 

 

QUESTÃO 2 ======================================= 

A palavra DELETÉRIO, presente no segundo quadrinho,  

pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:  

a) Fabuloso 

b) Indivíduo 

c) Engenhoso 

d) Inócuo 

e) Fenômeno 

 

QUESTÃO 3 ======================================= 

Na tira humorística de Mort Walker, podem ser encon trados: 

a) Três adjetivos 

b) Três pronomes 

c) Sete verbos 

d) Um substantivo 

e) Um numeral 

 

QUESTÃO 4 ======================================= 

Com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

(2009) muitas palavras sofreram alterações em sua g rafia, 

como por exemplo, a palavra HEROICO que antes era 

acentuada e agora não mais. Que alternativa contém uma 

palavra cuja regra de acentuação segue a mesma da p alavra 

exemplificada: 

a) Feiura 

b) Piauí 

c) Ideia 

d) Bocaiuva 

e) Túnel 

 

QUESTÃO 5 ======================================= 

A alternativa que contém todas as palavras grafadas  de 

acordo com a convenção da Língua: 

a) Quis - baliza – sarjeta – megera – dosar 

b) Amenisar – atráz – gerjelim – quiz – viagem 

c) Náuzea – subterfújio – ogeriza – coisa – capus 

d) Bruxa – viajem – quizeram–maisena – amenizar 

e) Gorjeta – franginha – retróz – lambugem – bege 

 

QUESTÃO 6 ======================================= 

O vocábulo destacado na passagem “Do lado do orient e, o 

horizonte se cartãopostalizava clássico [...]”, é f ormado pelo 

processo de: 

a) Derivação Sufixal 

b) Derivação parassintética 

c) Composição por justaposição 

d) Hibridismo 

e) Neologismo 

 

QUESTÃO 7 ======================================= 

Na frase “Antes um não bem dado do que um sim mal d ito”, 

a palavra NÃO está funcionando como: 

a) Substantivo 

b) Adjetivo 

c) Pronome 

d) Conjunção 

e) Advérbio 

 

QUESTÃO 8 ======================================= 

 
O verbo presente no anúncio da Caixa Econômica Fede ral 

está no modo: 

a) Indicativo, pois se trata de uma propaganda atual cujas 

características perpassam o tempo 

b) Subjuntivo, pois exprime uma circunstância que depende da 

reação do interlocutor 
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c) Imperativo, pois expressa um convite, uma recomendação 

d) Apelativa, pois pretende convencer seu receptor a ir a algum 

lugar 

e) Indicativo, pois há uma tendência observável desse modo na 

língua atual 

 

QUESTÃO 9 ======================================= 

O uso da vírgula na frase “Quando eles confirmarem,  

aviso”, se justifica, pois: 

a) Trata-se de orações coordenadas, as quais devem ser 

separadas 

b) A oração adverbial deve ser separada da oração principal. 

c) Os sujeitos são os mesmos nas duas orações 

d) O vocativo deve ser isolado da frase 

e) Para isolar expressões empregadas a fim de explicar uma 

ideia ou informação 

 

QUESTÃO 10 ====================================== 

Assinale a alternativa em que o emprego ou não da v írgula 

tenha obedecido às regras de pontuação: 

a) A vida do planeta é, frágil. 

b) Itaipu, a imensa hidrelétrica do Brasil, fica no rio Paraná 

c) O incêndio destruiu, a floresta rapidamente. 

d) Sorria você, está sendo filmado. 

e) Cada um de nós, compõe a sua história. 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 ====================================== 

Um trabalhador possui dois empregos: no final do mê s ele 

recebe R$ 937,00 da empresa A e R$ 880,00 da empres a B. 

Supondo que o gasto fixo mensal deste trabalhador c hega a  

6/8  da sua renda, quanto ele poderá poupar ao fina l de cada 

mês? 

a) R$ 900,00 

b) R$ 454,25 

c) R$ 1589,88 

d) R$ 227,13 

e) R$ 259,57 

 

QUESTÃO 12 ====================================== 

Uma lutadora de MMA chegou em uma academia para se 

matricular e poder usufruir de todos os benefícios 

oferecidos pela academia. Na avaliação física ela 

apresentou uma massa 78,5 kg. Sabendo que no moment o 

da pesagem o tênis que ela usava tinha massa de 300 g e 

sua roupa 680g, podemos concluir que a massa real d a 

lutadora era: 

a) 79,55 Kg 

b) 79,15 Kg  

c) 77,52 Kg  

d) 74,00 Kg  

e) 77,50 Kg 

 

QUESTÃO 13 ====================================== 

Na maioria dos jogos de futebol, o jogo possui dois  tempos 

de 45 minutos e um intervalo de 20 minutos. Ricardo  levou 

seu filho ao estádio para assistir a um jogo. Na me tade no 

primeiro tempo, seu filho pediu para ir ao banheiro . Ricardo 

pediu para ele aguardar até o intervalo entre o pri meiro e o 

segundo tempo de jogo. Sabendo que o jogo começou à s 

16:30, que horas iniciará o intervalo: 

a) 16:45 

b) 16:50 

c) 17:00 

d) 17:15 

e) 17:30 

 

QUESTÃO 14 ====================================== 

Alice possui um terreno (lote retangular) no país d as 

maravilhas. Sabendo que as medidas do terreno são 1 0m x 

25m, podemos concluir que a área deste terreno, em metros 

quadrados, será de: 

a) 125 m² 

b) 250 m² 

c) 225 m² 

d) 100 m² 

e) 625 m² 

 

QUESTÃO 15 ====================================== 

João comprou 3 refrigerantes de 2,5L para servir ao s seus 

convidados durante uma festa. Supondo que o refrige rante 

será servido em copos com capacidade de 150 mL, qua ntos 

copos ele conseguirá servir: 

a) 25 

b) 30 

c) 35 

d) 40 

e) 50 

 

QUESTÃO 16 ====================================== 

Uma bicicleta para criança teve um preço médio de R $ 

350,00 em julho, com a proximidade do dia das crian ças, em 

setembro o valor da bicicleta sofreu um aumento de 
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aproximadamente 7,5%. Qual será o novo preço da bic icleta: 

a) R$ 376,25  

b) R$ 324,75 

c) R$ 26,25 

d) R$ 360,00 

e) R$ 400,00 

 

QUESTÃO 17 ====================================== 

Um quadrado e um triângulo equilátero possuem áreas  

iguais. Sabendo que o quadrado possui lado de 20 cm , 

podemos concluir que o triângulo equilátero possui lado 

igual a aproximadamente: 

a) 20,30 cm 

b) 10,00 cm 

c) 40,30 cm 

d) 30,40 cm 

e) 15,00 cm 

 

QUESTÃO 18 ====================================== 

Uma instituição hospitalar adquiriu luvas e Cateter  

Intravenoso de uma determinada empresa. A entrega d os 

produtos foi realizada em um único lote de 10 caixa s, 

contendo 24 produtos (luvas ou cateter) em cada uma . 

Sabendo que o número de luvas é o dobro do de Catet er, 

quantas luvas o hospital comprou? 

a) 80 

b) 100 

c) 160 

d) 180 

e) 240 

 

QUESTÃO 19 ====================================== 

Um veículo popular consegue andar cerca de 12,5Km c om 1 

litro de combustível. Supondo que Maria saia com se u 

veículo para passear três vezes por semana e percor ra 111 

km em cada passeio e que o valor do litro de combus tível 

seja R$ 3,50, em uma semana quanto ela terá gasto c om 

combustível: 

a) R$ 93,24 

b) R$ 103,55 

c) R$ 31,08 

d) R$ 62,25 

e) R$ 101,85 

 

QUESTÃO 20 ====================================== 

A soma do divisor e do resto da operação 4125÷6 é: 

a) 4125 

b) 6 

c) 9 

d) 4122 

e) 3 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 ====================================== 

O Agente de Combate a Endemias é um profissional 

fundamental para o controle de endemias e deve trab alhar 

de forma integrada às equipes de atenção básica na 

Estratégia Saúde da Família. São atribuições do ACE , 

exceto: 

a) Desenvolver ações educativas e de mobilização das 

comunidades relativas ao controle das doenças/agravos 

b) Executar ações de campo para pesquisa entomológica, 

malacológica e/ou coleta de reservatórios de doenças 

c) Realizar identificação e cadastramento de situações que 

interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 

epidemiológica relacionada principalmente aos fatores 

ambientais 

d) Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas 

de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações 

de manejo integrado de vetores 

e) Tratar os casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar 

os pacientes para a Unidade de Saúde de referência e 

comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde 

 

QUESTÃO 22 ====================================== 

Assinale a alternativa incorreta acerca do campo de  atuação 

do Sistema Único de Saúde. 

a) Execução de ações de Vigilância Sanitária 

b) Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador 

c) Assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica 

d) Vigilância Nutricional e a orientação alimentar 

e) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 

consumo humano 

 

QUESTÃO 23 ====================================== 

Assinale o microrganismo que causa a Dengue: 

a) Bactéria 

b) Protozoário 

c) Fungo 

d) Vírus 

e) Enterobiose 
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QUESTÃO 24 ====================================== 

É Hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni: 

a) Gato 

b) Caramujo 

c) Roedor 

d) Inseto 

e) Mosquito 

 

QUESTÃO 25 ====================================== 

Com base na Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa  que não 

apresenta um princípio do Sistema Único de Saúde: 

a) Particularização do acesso aos serviços de saúde 

b) Assistência integral 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral 

d) Direito à informação às pessoas assistidas acerca de sua 

saúde. 

e) Participação popular 

 

QUESTÃO 26 ====================================== 

A proteção do trabalhador é necessária e obrigatóri a, por 

isso todo agente de endemias deve utilizar os EPIs 

adequados conforme os relacionados abaixo, exceto: 

a) Calçados de segurança 

b) Máscara facial 

c) Óculos escuros 

d) Protetor auricular 

e) Calças e camisas de brim 

 

QUESTÃO 27 ====================================== 

De acordo com o Ministério da Saúde, são medidas de  

controle da febre amarela urbana, exceto: 

a) Educação em saúde 

b) Notificação imediata dos casos. 

c) Realização de vacinação 

d) Controle dos felinos no meio urbano 

e) Vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 

 

QUESTÃO 28 ====================================== 

Todos têm o mesmo direito de obter as ações e os se rviços 

de saúde de que necessitam, independentemente da 

complexidade, do custo e da natureza dos serviços. Essa 

característica está relacionada à: 

a) Universalidade 

b) Hierarquização 

c) Integralidade 

d) Acessibilidade 

e) Controle Social 

 

QUESTÃO 29 ====================================== 

É uma doença causada por um bacilo, que afeta 

principalmente a pele e os nervos periféricos, 

comprometendo também as articulações, olhos, testíc ulos, 

gânglios e outros órgãos. Tem progressão lenta entr e o 

contato com a pessoa doente e o aparecimento dos 

primeiros sinais, podendo levar em média de dois a cinco 

anos. Qual a doença descrita? 

a) Dengue 

b) Clamídia 

c) Difteria 

d) Tuberculose 

e) Hanseníase 

 

QUESTÃO 30 ====================================== 

Segundo as diretrizes do SUS, a redistribuição de p oder 

entre as esferas de governo complementa-se pela 

participação popular e o controle social. Por Contr ole Social 

entende-se: 

a) Conjunto de práticas que visam ao exercício da cidadania e à 

garantia do acesso do cidadão a informações sobre saúde 

b) A obrigatoriedade de participação popular nas ações de 

saúde 

c) Ações populares impostas pelo poder público na melhoria da 

saúde pública 

d) Dever da população em intervir nas ações de saúde 

e) Participação exclusiva dos Conselhos Nacional, Estadual e 

Municipal nas ações de saúde 


