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ATENÇÃO
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.
Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

Quantidade
de questões
10
5
25

Valor da
questão
2
1
3

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
n

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

n

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;

n

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e

n

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

seus pais e professores que tudo o que faziam era
especial e desenvolveram uma autoestima tão
exagerada que não conseguem lidar com as
frustrações do mundo real. (...)
Em português, inglês ou chinês, esses filhos
incensados desde o berço formam a turma do “eu me
acho”. Porque se acham mesmo. Eles se acham os
melhores alunos (se tiram uma nota ruim, é o
professor que não os entende). Eles se acham os
mais competentes no trabalho (se recebem críticas, é
porque o chefe tem inveja do frescor de seu talento).
(...)
Você conhece alguém assim em seu trabalho
ou em sua turma de amigos? Boa parte deles, no
Brasil e no resto do mundo, foi bem-educada, teve
acesso aos melhores colégios, fala outras línguas e,
claro, é ligada em tecnologia e competente em seu
uso. São bons, é fato. Mas se acham mais do que
ótimos.

LÍNGUA PORTUGUESA
Utilize o texto a seguir para responder às questões de
01 a 10.
Por que a educação moderna criou adultos que
se comportam como bebês
Os alunos do 3º ano de uma das melhores
escolas de ensino médio dos Estados Unidos, a
Wellesley High School, em Massachusetts, estavam
reunidos, numa tarde ensolarada no mês passado,
para o momento mais especial de sua vida escolar, a
formatura. Com seus chapéus e becas coloridos e
pais orgulhosos na plateia, todos se preparavam para
ouvir o discurso do professor de inglês David
McCullough Jr. Esperavam, como sempre nessas
ocasiões, uma ode a seus feitos acadêmicos,
esportivos e sociais. O que ouviram do professor,
porém, pode ser resumido em quatro palavras: vocês
não são especiais. (...) “Ao contrário do que seus
troféus de futebol e seus boletins sugerem, vocês não
são especiais”, disse McCullough logo no começo.
“Adultos ocupados mimam vocês, os beijam, os
confortam, os ensinam, os treinam, os ouvem, os
aconselham, os encorajam, os consolam e os
encorajam de novo. (...) Mas não tenham a ideia
errada de que vocês são especiais. Porque vocês
não são.”
O que aconteceu nos dias seguintes deixou
McCullough atônito. Ao chegar para trabalhar na
segunda-feira, notou que havia o dobro da
quantidade de e-mails que costumava receber em
sua caixa postal. Paravam na rua para cumprimentálo. Seu telefone não parava de tocar. Dezenas de
repórteres de jornais, revistas, TV e rádio queriam
entrevistá-lo. Todos queriam saber mais sobre o
professor que teve a coragem de esclarecer que seus
alunos não eram o centro do universo. Sem querer,
ele tocara num tema que a sociedade estava louca
para discutir – mas não tinha coragem. Menos de
uma semana depois, McCullough fez a primeira
aparição na TV. Teve de explicar que não
menosprezava seus jovens alunos, mas julgava
necessário alertá-los. “Em 26 anos ensinando
adolescentes, pude ver como eles crescem cercados
por adultos que os tratam como preciosidades”, disse
ele a ÉPOCA. “Mas, para se dar bem daqui para a
frente, eles precisam saber que agora estão todos na
mesma linha, que nenhum é mais importante que o
outro.”
A reação ao discurso do professor McCullough
pode parecer apenas mais um desses fenômenos de
histeria americanos. Mas a verdade é que ele tocou
numa questão que incomoda pais, educadores e
empresas no mundo inteiro – a existência de
adolescentes e jovens adultos que têm uma
percepção totalmente irrealista de si mesmos e de
seus talentos. Esses jovens cresceram ouvindo de

Camila Guimarães e Luiza Karam in Revista Época 13/07/2012

Questão 01

Assinale a única opção correta com relação às ideias
veiculadas no texto.
A) O discurso do professor de inglês foi ao encontro
do pensamento de um grande número de
pessoas.
B) O professor deu entrevista à revista Época,
ratificando o discurso que fizera na tarde da
formatura.
C) No penúltimo parágrafo, as autoras confirmam
que os jovens que “se acham” são os que
dominam outros idiomas como inglês ou chinês.
D) Pais e alunos se surpreenderam com o fato de
um professor tentar denegrir a imagem dos
formandos durante a formatura.
E) Os pais dos formandos rechaçaram as ideias do
professor através de emails enviados à sua caixa
postal.
Questão 02

Assinale o trecho em que a vírgula, segundo a norma
culta, poderia ser substituída por dois pontos.
A) “Sem querer, ele tocara num tema que a
sociedade estava louca para discutir”
B) “Menos de uma semana depois, McCullough fez
a primeira aparição na TV.”
C) “Mas a verdade é que ele tocou numa questão
que incomoda pais, educadores e empresas no
mundo inteiro”
D) “para o momento mais especial de sua vida
escolar, a formatura.”
E) “porém, pode ser resumido em quatro palavras”
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Questão 03

Questão 07

A oração destacada em: “todos se preparavam PARA
OUVIR O DISCURSO DO PROFESSOR DE INGLÊS
DAVID MCCULLOUGH JR.” expressa, no contexto,
ideia de:

A opção em que a concordância está correta, como
em: “Com seus chapéus e becas coloridos”, é:
A) As mãos estavam meias fechadas, escondendo
o tremor de susto.
B) Anexas a este envelope seguem as fotografias
da formatura.
C) Era proibido a entrada para alguns formandos.

A)
B)
C)
D)
E)

D) Os festejos e as procissões são oferecidas ao
santo do dia.
E) Passado dois meses, esqueceu-se do discurso
que proferira.

Questão 08

Apenas uma das palavras a seguir foi corretamente
grafada com H inicial, como HISTERIA. Identifique-a.

Questão 04

Assinale a opção em que a palavra destacada
também se classifica como conjunção integrante,
como em: “notou QUE havia o dobro da quantidade
de e-mails”.

A) Minha ideia é apenas uma HESPECULAÇÃO.
B) Sentia-se vigiado pelos HESPECTROS dos
antepassados.
C) Os HABUTRES esperavam sua morte, pensando
na herança.
D) Esse é um HESPÉCIME raro.
E) Eu havia sido HIPNOTIZADO.

A) “eles crescem cercados por adultos QUE os
tratam como preciosidades”
B) “Teve de explicar QUE não menosprezava seus
jovens alunos”
C) “tocou numa questão QUE incomoda pais,
educadores”
D) “sobre o professor QUE teve a coragem de
esclarecer”
E) “ele tocara num tema QUE a sociedade estava
louca para discutir”

Questão 09

A oração destacada em “SE RECEBEM CRÍTICAS, é
porque o chefe tem inveja do frescor de seu talento”
classifica-se como:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

Que forma verbal composta corresponde à simples,
destacada em: “Sem querer, ele TOCARA num tema
que a sociedade...”?
A)
B)
C)
D)
E)

coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial concessiva.
subordinada adverbial condicional.
subordinada adjetiva explicativa.
subordinada adjetiva restritiva.

Questão 10

seria tocado
fora tocado
era tocado
foi tocado
havia tocado

Observe a frase “Com seus CHAPÉUS e becas” e
assinale a opção em que o substantivo destacado
também foi corretamente empregado no plural.
A) O folheto foi editado em CARACTERES itálicos.
B) Ele usava os PINCÉUS para expressar seus
sentimentos na tela.
C) Todos os CIDADÕES de bem aplaudiram o
discurso.
D) Com cuidado, subiu os DEGRAIS da escadaria.
E) Vários PROJETIS subiram aos céus.

Questão 06

O elemento de coesão destacado em: “O que
ouviram do professor, PORÉM, pode ser resumido
em quatro palavras:” pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

conformidade.
proporção.
finalidade.
causa.
consequência.

por conseguinte.
logo.
porquanto.
entretanto.
portanto.
03

MATEMÁTICA

Questão 14

O empacotador de uma transportadora irá embalar
720 medicamentos: 384 do tipo - A e 336 do tipo – B.
Ele recebeu as seguintes inscrições:

Questão 11

Um vendedor prepara e vende 20 kg de uma mistura,
contendo três tipos de rações diferentes, de acordo
com os dados a seguir:

-

todos os medicamentos deverão ser embalados
em pacotes, de modo, que fiquem com a mesma
quantidade de medicamentos;
cada pacote deverá conter apenas
medicamentos de um único tipo.

-

Nessas condições, a maior quantidade de
medicamentos que poderá ser embalado em cada
pacote é

De acordo com os dados anteriores, o preço médio de
venda de cada quilograma da mistura será:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

R$9,20.
R$9,40.
R$9,60.
R$8,80.
R$9,00.

36.
24.
15.
48.
40.

Questão 15

Questão 12

Em uma campanha municipal, o coordenador utilizou
20 agentes de mesma eficiência para visitar 3.000
residências em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia.
O coordenador decidiu fazer uma nova campanha
visitando 4.500 novas residências, mas só utilizará 16
desses agentes trabalhando 10 horas por dia.
O tempo, em dias, que durará a nova campanha será:

Um agente aplicou um capital C, a juros simples, à
taxa de 20% ao ano, durante três anos. Depois desse
prazo, reaplicou o montante por mais seis anos, à
taxa de 25% ao ano, no mesmo sistema de juros.
Se os juros dessas duas aplicações somaram
R$14.400,00, o capital C investido na 1ª aplicação foi
de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

20.
35.
46.
12.
15.

Questão 13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 16

Um grupo de agentes ficou encarregado de visitar
certo número de residências. No 1º dia

A alternativa que corresponde a uma atividade que
pode ser exercida pelo Agente Comunitário de
Saúde, em caráter excepcional, desde que
devidamente treinado e supervisionado é:

1

__
visitaram .......
do total das residências, no
4
1

__ do restante das residências, no 3º dia,
2º dia,.......
3

visitaram a metade do restante.
Se no 4º dia visitaram as 36 residências restantes, o

A)
B)
C)
D)
E)

número total de residências visitadas pelos agentes
nos quatro dias foi:
A)
B)
C)
D)
E)

R$5.200,00.
R$6.400,00.
R$9.600,00.
R$4.200,00.
R$4.800,00.

96.
120.
144.
72.
84.
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administração de vacinas.
coleta de Papanicolau.
aferição da pressão arterial.
punção venosa.
prescrição de medicamentos.

Questão 17

Questão 20

De acordo com a Política Nacional da Atenção
Básica, uma das atribuições comuns a todos os
membros das equipes que atuam na Atenção Básica
é:

Sobre a esquipe de saúde da família é correto afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
E)

A) coordenar a manutenção e a conservação dos
equipamentos odontológicos.
B) realizar o acolhimento com escuta qualificada e
classificação de risco.
C) realizar o acolhimento do paciente nos serviços
de saúde bucal.
D) articular e participar das atividades de educação
permanente e educação continuada.
E) cadastrar todas as pessoas de sua área,
mantendo os dados atualizados.

Questão 21

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de
risco e vulnerabilidade social, recomenda-se que as
equipes de saúde da família cubram qual percentual
da população?
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 18

“Informar os usuários sobre as datas e horários de
consultas e exames agendados” é uma atribuição
específica do:
A)
B)
C)
D)
E)

é a estratégia prioritária de atenção à saúde.
possui apenas médicos e enfermeiros.
não possui profissionais de saúde bucal.
atua somente em áreas rurais.
atua somente em áreas urbanas.

agente de combate a endemias.
agente comunitário de saúde.
auxiliar de saúde bucal.
auxiliar de enfermagem.
técnico de enfermagem.

80%
90%
100%
60%
70%

Questão 22

A Política Nacional da Atenção Básica recomenda
uma população adscrita por equipe de Atenção
Básica e de Saúde da Família de quantas pessoas?

Questão 19

A)
B)
C)
D)
E)

Considerando as atribuições comuns e específicas
dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), analise as
afirmativas a seguir.
I.

Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e
agentes transmissores de doenças e medidas de
prevenção individual e coletiva é uma atividade
exclusiva do ACE.
II. Conhecer o funcionamento das ações e serviços
do seu território e orientar as pessoas quanto à
utilização dos serviços de saúde disponíveis é
uma atribuição comum aos ACE e ACS.
III. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos
e encaminhar os usuários para a unidade de
saúde de referência é uma atividade específica
do ACS.

Questão 23

Na Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde,
cada ACS deve ser responsável por uma microárea
com, no máximo, o seguinte número de pessoas:
A)
B)
C)
D)
E)

Está correta apenas a alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

2.000 a 3.500
3.000 a 4.000
4.000 a 5.000
500 a 1.000
1.500 a 2.500

III.
I e II.
II e III.
I.
II.
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500.
750.
800.
300.
450.

Questão 24

Questão 28

Para que possa atingir seu potencial resolutivo,
recomenda-se a seguinte proporção de equipe de
saúde da família por Unidade Básica de Saúde
(UBS):

Com base nas disposições legais acerca das
atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS),
analise as afirmativas a seguir.
I.

A)
B)
C)
D)
E)

O exercício das atividades de ACS deve se dar
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
II. Não cabe ao ACS atividades de prevenção de
doenças e de promoção da saúde.
III. Os cursos técnicos de ACS só poderão ser
ministrados na modalidade presencial.

3 equipes por UBS.
4 equipes por UBS.
5 equipes por UBS.
1 equipe por UBS.
2 equipes por UBS.

Questão 25

Está correta apenas a alternativa:

Quando não houver candidato inscrito no cargo de
ACS que preencha o requisito de ensino médio,
poderá ser admitida a contratação de candidato com
ensino fundamental, que deverá comprovar a
conclusão do ensino médio no prazo máximo (em
anos) de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

4.
5.
6.
2.
3.

Questão 29

De acordo com a Lei nº 11.350, de outubro de 2006,
faz parte direta da Educação Popular em Saúde:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 26

Um dos requisitos que o Agente Comunitário de
Saúde (ACS) deverá preencher para o exercício da
atividade é:
A)
B)
C)
D)
E)

residir fora da comunidade em que atuar.
ter curso profissionalizante de saúde.
residir na área da comunidade em que atuar.
ter atuado como auxiliar de enfermagem.
ter experiência anterior como ACS.

promover a dependência.
consolidar a assistência.
propiciar a centralização.
notificar as doenças.
estimular o autocuidado.

Questão 30

A equipe da Estratégia de Agentes Comunitários de
Saúde é composta por um grupo de ACS e um:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 27

De acordo com a Lei nº 11.350, de outubro de 2006, o
curso de formação inicial para Agentes Comunitários
de Saúde deve ter carga horária mínima de quantas
horas?
A)
B)
C)
D)
E)

III.
I e II.
II e III.
I.
II.

30
40
50
10
20
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enfermeiro.
fisioterapeuta.
técnico de enfermagem.
médico.
dentista.

Questão 31

Questão 35

De acordo com a legislação, a área geográfica de
atuação do Agente Comunitário de Saúde só será
alterada quando:

Uma das ações de acompanhamento da saúde das
crianças realizada pelo ACS é:
A)
B)
C)
D)
E)

A) for um local de difícil acesso e condições sociais
precárias.
B) não houver um número significativo de pessoas
com doenças crônicas.
C) o agente não tiver afinidade com os moradores
da comunidade onde reside.
D) ocorrer ameaça de membro da comunidade ao
agente ou à sua família.
E) o médico ou o enfermeiro se recusarem a realizar
as visitas domiciliares.

fazer o teste do pezinho.
verificar se as vacinas estão em dia.
administrar os medicamentos prescritos.
prescrever vermífugos.
preparar soro caseiro.

Questão 36

O Programa Bolsa Família atende às famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza. As famílias
em situação de pobreza são caracterizadas pela
renda familiar mensal per capita de até quantos
reais?

Questão 32

A)
B)
C)
D)
E)

A etapa inicial do trabalho do Agente Comunitário de
Saúde é o:
A)
B)
C)
D)
E)

mapeamento da área.
diagnóstico situacional.
cadastramento das famílias.
plano de ação.
relatório inicial.

Questão 37

Uma das condicionalidades impostas às gestantes
beneficiárias do Programa Bolsa Família é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 33

A área de atuação do Agente Comunitário de Saúde é
denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

macroárea.
macrorregião.
distrito sanitário.
região.
microárea.

ter se cadastrado no programa antes da gravidez.
ser maior de 25 anos no momento do cadastro.
realizar, no máximo, duas consultas de pré-natal.
ter entre 15 e 30 anos no momento do cadastro.
participar das atividades educativas sobre
aleitamento materno.

Questão 38

As condicionalidades do Programa Bolsa Família,
relacionadas ao acompanhamento da saúde das
famílias, abrangem gestantes e crianças menores de:

Questão 34

A)
B)
C)
D)
E)

A alternativa que corresponde à principal atividade no
processo de trabalho do Agente Comunitário de
Saúde é a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

154
175
180
50
77

realização de palestras.
agendamento de consultas.
planejamento em equipe.
visita domiciliar.
reunião de grupo.

07

7 anos.
8 anos.
9 anos.
5 anos.
6 anos.

.

Questão 39

O cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) deve ser
usado pelo ACS no acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento das crianças. Para
obter esse índice, o agente de saúde precisa verificar:
A)
B)
C)
D)
E)

somente a altura da criança.
perímetro cefálico da criança.
perímetro abdominal da criança.
altura e peso da criança.
somente o peso da criança.

Questão 40

Quando o Agente Comunitário de Saúde orienta uma
família sobre a importância de tomar uma
determinada vacina, ele está estimulando uma ação:
A)
B)
C)
D)
E)

terapêutica.
de prevenção.
de reabilitação.
curativa.
diagnóstica.
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