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Número da inscrição:  

 

Nome do candidato: 

     

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 30 (trinta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (UFG, 2019 - MODIFICADO). Com o crescente interesse da sociedade por questões 

ligadas à proteção do ambiente e da procura por recursos alternativos, não poluentes, 

para gerar energia, cresce também o uso de células fotovoltaicas ou painéis fotovoltaicos. 

A instalação destas células, que geram energia elétrica por meio de um processo conhecido 

como efeito fotovoltaico, vem crescendo, não apenas em residências, mas também nas 

rodovias de todo o país. A fonte de energia que gera o efeito fotovoltaico para a produção 

de energia elétrica é  

(A) A água.  

(B) O vento.  

(C) O sol.  

(D) O urânio. 

(E) O mar. 

 

2) Observe a charge a seguir.  

 
A charge crítica uma política do governo atual dos Estados Unidos que ganhou 

repercussão mundial. Qual aspecto é criticado?  

(A) O tratamento aos estrangeiros que vivem no país.  

(B) A valorização do multiculturalismo que caracteriza a nação.  

(C) O incentivo aos deslocamentos que reorganizam a população.  

(D) A afirmação da hegemonia que caracteriza o continente. 

(E) Pela política antiterrorismo. 

 

3) (PS CONCURSOS, 2021). O anúncio de encerramento da produção de veículos da Ford 

no Brasil completou um mês em 11 de fevereiro de 2021. Sendo assim, de acordo com 

matéria publicada no portal g1 na mesma data, classifique os itens abaixo como 

Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(  ) A empresa norte-americana anunciou o fechamento de suas três fábricas no Brasil: 

Camaçari (BA) - aberta em 2001, onde eram produzidos o Ford Ka e o EcoSport; Taubaté 

(SP) - onde desde 1974 fabricava motores e transmissões e Horizonte (CE) - voltada a jipes 

da marca nacional Troller, criada em 1994 e comprada pela Ford em 2007. 

(  ) Os veículos continuarão sendo vendidos aqui, mas serão importados da Argentina e 

do Uruguai. 
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(  ) Em 2019, a Ford fechou a fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, 

e deixou de vender caminhões na América do Sul. 

(  ) Com 470 empregados e colaboradores, a unidade de Camaçari, na Bahia, deve ser a 

última a fechar as portas no Brasil, entre outubro e dezembro deste ano. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) V, V, V, V  

(B) V, V, F, F  

(C) F, V, V, F 

(D) V, V, V, F  

(E) V, F, V, F 

 

4) (SEAP / PR, 2007). Segundo dados do IBGE (2000) a partir da promulgação da 

Constituição de 1988, surgiram 1307 novos municípios no Brasil. A grande maioria dos 

municípios criados recentemente possui um número de habitantes menor que 20 mil, 

sendo que 74% destes têm menos de 10 mil habitantes.  

Baseado no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 

(A) Muitos municípios novos estão perdendo população, devido à falta de oportunidades para 

os jovens e apresentando um crescimento negativo. 

(B) Os municípios novos estão recebendo investimentos e recursos fiscais, previstos na 

Constituição, suficientes para superar suas dificuldades. 

(C) Os governos municipais têm conseguido executar todas as obras necessárias ao progresso 

dos seus municípios. 

(D) Todas as comunidades com mais de 5 mil habitantes devem se emancipar. 

(E) Os municípios novos não estão precisando de recursos financeiros do governo estadual e 

federal, pois conseguem sua auto-sustentabilidade. 

 

5) (IPEFAE, 2019). Os EUA e o Irã têm protagonizado uma série de provocações e 

confrontos. Após os americanos aprovarem sanções comerciais que impactam as 

exportações de petróleo, os iranianos realizaram prisões e abates de navios em sua 

jurisdição marítima. Qual é o trecho marítimo importante para o escoamento do petróleo 

árabe em disputa entre EUA e Irã? 

(A) Mar Vermelho. 

(B) Golfo de Nairobi. 

(C) Estreito de Ormuz. 

(D) Canal de Nipur. 

(E) Estreito de Gibraltar. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6) (TRT - 24ª REGIÃO (MS)- FCC- 2006) Amazônia (1989). 

Roberto Carlos - Erasmo Carlos 

Tanto amor perdido no mundo 

Verdadeira selva de enganos 

A visão cruel e deserta 

De um futuro de poucos anos 

Sangue verde derramado 
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O solo manchado; 

Feridas na selva 

A lei do machado 

Avalanches de desatinos 

Numa ambição desmedida 

Absurdos contra os destinos 

De tantas fontes de vida 

Quanta falta de juízo 

Tolices fatais; 

Quem desmata, mata 

Não sabe o que faz [...] 

Desde os anos 70, muito antes de o tema "ecologia" entrar na moda por aqui, Roberto 

Carlos á abordava o assunto, em canções como O Progresso. Na década de 80 foi a vez de 

“As Baleias” e “Amazônia”, ambas em torno da preservação ambiental. Nesta canção, ele 

chama a atenção para a destruição da maior reserva natural da Terra, que cobre grande 

parte do território brasileiro. (Adaptado de Roberto Carlos Braga II, Na poltrona, Revista 

de bordo do Grupo Itapemirim, ano 6, no 67, janeiro 2005, p. 60). 

Há palavras escritas de maneira INCORRETA na frase: 

Alternativas 

(A) Os recursos naturais devem ser protegidos, em defesa da vida na Terra. 

(B) A manutensão de florestas favoresce a qualidade de vida em todo o planeta. 

(C) Pesquisas científicas comprovam que certas plantas são remédios eficazes. 

(D) Povos indígenas valorizam as propriedades medicinais das plantas. 

(E) Cientistas se preocupam com a extinção de plantas de valor medicinal. 

 

7) (TRT - 24ª REGIÃO (MS)/2006). Assinale, na folha de respostas, a letra da alternativa 

que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. 

O município de Bonito é exemplo de preservação de suas belezas naturais, com 

________________ de visão magnífica, verdadeiros _______________. 

Alternativas que preenchem o espaço corretamente: 

(A) Quedas d'água - cartões-postal. 

(B) Quedas d'água - cartões-postais. 

(C) Queda d'águas - cartões-postais. 

(D) Quedas d'água - cartão-postais. 

(E) Queda d'águas - cartão-postais. 

 

8) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/ 2021). Marque a opção da classificação 

adequada da palavra sublinhada: “Vamos ao cinema! Oba!”  

(A) Interjeição. 

(B) Artigo. 

(C) Adjetivo.  

(D) Pronome. 

(E) Verbo. 

 

9) (Adaptado- Pref. Municipal de Maracanã/2019). Quando se qualificar alguém como 

“lerdo”, este será:  

(A) Ágil. 
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(B) Irascível. 

(C) Lento. 

(D) Egoísta. 

(E) Rápido. 

 

10) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/ 2021). Assinale o antônimo da palavra em 

destaque: “(...) que tende a reduzir drasticamente a qualidade de vida até 2030.”  

(A) Diminuir. 

(B) Aumentar.  

(C) Melhorar.  

(D) Abrandar. 

(E) Acalmar. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Vinhedo/ 2021). Um colecionador de automóveis antigos tem atualmente 35 

(trinta e cinco) veículos, mas pretende aumentar sua coleção em 40% (quarenta por 

cento). Se isso vier a se confirmar, o colecionador passará a ter a seguinte quantidade de 

automóveis:  

(A) 39.  

(B) 42.  

(C) 45.  

(D) 49.  

(E) 51. 

 

12) (Adaptado- IMPREMU/2020). Numa confecção, para se calcular o preço de venda de 

cada camiseta produzida, acrescenta-se, ao preço de custo, 50% de seu valor mais R$ 7,00 

de taxa fixa. Se o preço de custo de uma camiseta for de R$ 25,00, ela será vendida por:  

(A) R$ 32,00.  

(B) R$ 37,50.  

(C) R$ 44,50.  

(D) R$ 57,00. 

(E) R$ 55,00. 

 

13) (Pref. Desterro/2021). João comprou uma certa quantidade de balas. Foi a casa de 

Maria e deixou a metade. Depois foi até a casa de José e deixou a metade do que sobrou 

após passar na casa de Maria. Então ele comeu a metade do que sobrou após passar na 

casa de José e sobraram 3 balas. Quantas balas foram compradas por João?  

(A) 12. 

(B) 18.  

(C) 24.  

(D) 36.  

(E) 48. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Uma passagem de ônibus coletivo da cidade de 

Campina Grande custa R$ 3,90. Se no mês de Agosto Mariana usou o ônibus 40 vezes, 

durante este mês o valor total que ela gastou com as passagens foi:  
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(A) R$ 15,60.  

(B) R$ 312,00. 

(C) R$ 78,00. 

(D) R$ 156,00. 

(E) R$ 31,20.  

 

15) (Pref. de Turvo/2021). Calcule o valor da expressão numérica abaixo e assinale a 

resposta CORRETA:  

28 + [ 50 - (24 - 2) - 10 ] 

Alternativas:  

(A) 46.  

(B) 66. 

(C) 42.  

(D) 62.  

(E) Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

16) O Agente Comunitário de Saúde tem suas atividades dispostas na Lei nº 11.350, de 5 

de outubro de 2006. São atividades do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:  

(A) O exercício de atividades de prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e promoção 

da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas. 

(B) A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 

(C) O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 

saúde. 

(D) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família. 

(E) A pesagem e medição mensal das crianças menores de 2 anos e o registro da informação no 

cartão da criança. 

 

17) Como integrante da equipe local de ESF, o agente comunitário tem as seguintes 

atribuições: 

(A) Cadastrar as famílias e elaborar o plano de cuidado de enfermagem para essas famílias e a 

necessidade de atendimento. 

(B) Traduzir para a equipe de saúde da família a dinâmica social da comunidade e elaborar 

plano estratégico para erradicação de doenças contagiosas existentes na comunidade. 

(C) Realizar ações e atividades, em nível técnico, na áreas de atenção básicas, realizar visita 

domiciliar e realizar orientações sobre vacinação, exames preventivos e encaminhamento a 

unidades terciárias. 

(D) Desenvolver e implementar ações de educação em saúde para o controle de doenças 

crônicas e desenvolver ações de melhoria do meio ambiente. 

(E) Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco, identificar áreas de risco e 

orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando e agendando 

consultas, exames e atendimento odontólogico, quando necessário. 

 

18) São princípios do Sistema Único de Saúde: 

(A) Universalidade, integralidade e eqüidade. 
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(B) Qualidade, complexidade e assistência médica. 

(C) Universalidade, individualidade e eqüidade. 

(D) Qualidade, coletividade e expansibilidade. 

(E) Assistência médica e de enfermagem com igualdade. 

 

19) A forma de organização de serviços na qual há uma porta de entrada ao sistema de 

saúde que se configura como espaço de coordenação das respostas às necessidades dos 

indivíduos, suas famílias e comunidade caracteriza conceitualmente como modelo de 

organização a: 

(A) Atenção primária à saúde (APS). 

(B) Atenção secundária à saúde. 

(C) Atenção terciária à saúde. 

(D) Municipalização da saúde. 

(E) Estratégia de saúde da família (ESF). 

 

20) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar sempre atento ao que acontece com 

as famílias de seu território, identificando com elas os fatores que interferem na saúde. 

Ao identificar ou tomar conhecimento de uma situação-problema na sua área de atuação 

o ACS deve: 

(A) Conversar com a pessoa e/ou familiares e depois encaminhá-la (los) à unidade de saúde 

para uma avaliação mais detalhada. Caso a situação-problema seja difícil de ser abordada ou 

não encontre abertura das pessoas para falar sobre o assunto, o ACS deve relatar a situação para 

a sua equipe. 

(B) Expor o caso aos vizinhos para que juntamente com o apoio da comunidade possa ser 

realizada uma intervenção mais efetiva sobre a família que apresenta a situação-problema, e, 

caso não tenha efeito, o médico da Equipe deverá ser comunicado 

(C) Propor medidas de solução para a família baseadas em terapias alternativas que possam 

auxiliar no processo de educação destas pessoas, contando com o auxílio de ACS de outras 

áreas de abrangência. 

(D) Deve relatar a situação encontrada para e Equipe poder tomar as devidas providências e, no 

caso de agravo à saúde, deve orientar que a pessoa procure o serviço de pronto-atendimento do 

município para resolução do caso. 

(E) Cadastrar e visitar esta família de forma regular e, no caso de identificar uma situação-

problema com as famílias do seu espaço de atuação, é dever comunicar primeiramente as 

equipes de Vigilância Sanitária do Município. 

 

21) O Ministério do Desenvolvimento Social coordena o Programa Bolsa-Família, que visa 

combater a fome, a pobreza, as desigualdades, promovendo a inclusão social das famílias 

beneficiárias. Faz parte do trabalho do ACS o acompanhamento de todas as gestantes e 

crianças menores de sete anos de idade contempladas com o benefício do programa. Os 

compromissos das gestantes beneficiárias são: 

(A) Fazer inscrição do pré-natal e comparecer às consultas, conforme o preconizado pelo 

Ministério da Saúde 

(B) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do parto / nascimento 

de risco habitual. 

(C) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do parto / nascimento 

de alto risco. 
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(D) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do pós-parto / 

nascimento de risco habitual. 

(E) Fazer a inscrição no Centro de Saúde da Família somente no momento do pós-parto / 

nascimento de alto risco. 

 

22) Doença viral transmitida pela picada do mosquito do gênero Aedes: 

(A) Coqueluche. 

(B) Dengue. 

(C) Febre Maculosa. 

(D) Malária. 

(E) Leishmania tegumentar. 

 

23) Todas as alternativas abaixo estão dentre as atividades que o agente comunitário 

desenvolve com as gestantes, EXCETO: 

(A) Orienta medicamentos de alívio das dores comuns nas gestantes. 

(B) Orienta todas as gestantes sobre a importância de fazerem o pré-natal. 

(C) Acompanha todas as gestantes, através do Cartão da Gestante. 

(D) Estimula o aleitamento materno. 

(E) Realiza visitas domiciliares. 

 

24) De acordo com o Guia do ACS do Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença 

infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. O termo tuberculose origina-se do fato 

de a doença causar lesões chamadas tubérculos. Ela atinge os pulmões, podendo também 

se localizar em outros órgãos. A busca ativa de portadores de tuberculose é feita por meio 

da identificação de sintomáticos respiratórios, que deverão ser encaminhadas à Unidade 

de Saúde para realização da baciloscopia. É considerado sintomático respiratório o 

indivíduo:  

(A) Com tosse expectorante, febril e emagrecido. 

(B) Com cansaço ao realizar atividades diárias comuns, como varrer a casa ou subir escadas.  

(C) Portador de tosse com produção de catarro há pelo menos três semanas.  

(D) Portador de histórico de trabalho em funilarias, tinturarias e locais aglomerados. 

(E) Emagrecido, com dificuldade respiratória e sinais típicos de infecção pulmonar. 

 

25) É uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, a realização de visitas 

domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento, EXCETO:  

(A) Da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura. 

(B) Mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e 

outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.  

(C)  Da lactante, nos seis meses seguintes ao parto.  

(D) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. 

(E) Idosos e diabéticos. 

 

26) É CORRETO afirmar, em relação ao Diabetes:  

(A) Acontece quando o organismo produz muita insulina.  

(B) O diagnóstico precoce da pessoa com diabetes não é uma responsabilidade exclusiva de um 

profissional da equipe de saúde da família.  

(C) A diabetes não pode permanecer assintomática ao longo do tempo.  
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(D) Os sinais e os sintomas da diabetes são apenas: aumento do volume de urina, 

emagrecimento e fraqueza. 

(E) Diabetes causa dependência de glicose. 

 

27) O Agente de Saúde, em suas visitas domiciliares, irão deparar-se com pessoas que 

apresentam doenças crônicas e devem ser acompanhadas, no caso da hipertensão arterial, 

a pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial estiver maior ou igual a: 

(A) 120/80 mmHg. 

(B) 130/110 mmHg.  

(C) 140/90 mmHg.  

(D) 140/50mmHg.  

(E) 130/100mmHg. 

 

28) Na visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde deve avaliar e registrar todos os 

membros da família, onde há crianças com até 28 dias de nascidos, estas crianças são 

chamadas:  

(A) Bebes.  

(B) Puérpero.  

(C) Lactante.  

(D) Criança.  

(E) Recém-nascido. 

 

29) Em março de 2020 a COVID-19 foi considerada pela Organização Mundial da Saúde 

como uma pandemia. Uma das formas para ajudar a se proteger contra a COVID-19 é a 

lavagem adequada das mãos. É uma recomendação de prevenção à COVID-19:  

(A) Evitar o uso de máscaras ao sair. 

(B) Compartilhar talheres, copos, pratos e toalhas.  

(C) Cobrir a boca e o nariz com as mãos ao tossir ou espirrar.  

(D) Lavar as mãos até a altura dos punhos com água e sabão.  

(E) Circular em ambientes com aglomeração de pessoas. 

 

30) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser 

realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de 

disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a 

redução da incidência da gravidez na adolescência. 

Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a 

cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão 

dirigidas prioritariamente ao público adolescente […] (BRASIL, 1990).Baseado nas 

informações acima, é possível afirmar que, este artigo pertence à: 

(A) Lei Orgânica da Saúde. 

(B) Estatuto da Juventude. 

(C) Política Nacional de Assistência Social. 

(D) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

(E) Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

 

 


