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CONHECIMENTOS GERAIS 

1- Leia o texto sobre a biografia de Ziraldo:  

 

 

Repare que o nome de Ziraldo aparece duas 

vezes nesse texto. Qual destas palavras 

poderia substituir seu nome?  

 A. Ela. 

 B. Nós.  

 C. Ele. 

 D. Eu. 

 E. Eles. 

 

2- Leia este cartaz com atenção. Ele faz 

parte da campanha “Ajude a salvar as 

nossas crianças – Cuide delas no 

trânsito”. 

 

Qual o objetivo do cartaz? 

A. Ensinar as crianças a usarem cinto quando 

quiserem. 

B. Conscientizar os adultos da importância de 

usar o cinto de segurança para as crianças no 

carro. 

C. Explicar que nenhuma criança deve ocupar o 

banco da frente em um veículo. 

D. Alertar que todos dentro do veículo devem usar 

cinto de segurança. 

E. Conscientizar as pessoas da necessidade de 

tomar as atitudes corretas diariamente e não só 

em épocas de campanhas. 

 

 

Leia o texto e responda às questões 3 e 4. 

 

Ziraldo fez cartazes para inúmeros filmes do 

cinema brasileiro como “Os Fuzis”, “Os 

cafajestes”, “Selva trágica”, “Os mendigos”, 

dentre outros. Foi no Rio de Janeiro que 

Ziraldo se consagrou como um dos artistas 

gráficos mais conhecidos e respeitados, 

nacional e internacionalmente.  
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3- Qual alternativa explica um dos motivos para a 

travessia do Drake ter sido um acontecimento 

inesquecível? 

 A. O lugar é horrível e a travessia é muito 

perigosa. 

 B. As viajantes conseguiram tomar banho 

mesmo com o mar muito instável. 

 C. Ficaram dois ou três dias sem comer, só 

tomando um pouco de líquidos. 

 D. A viagem seria ainda mais difícil com o clima 

frio e seco. 

E. A viagem foi em pleno inverno rigoroso. 

 

 

4-  O que significa inesquecível? 

 

A. Que se pode esquecer. 

B. Que não se pode esquecer. 

C. Que se pode lembrar e esquecer. 

D. Que raramente se esquece. 

E. Que se esquece porque não gostou. 

 

Leia o texto e responda as questões 5 e 6. 

 

5- O assunto principal do texto é: 

A. A temperatura ideal do corpo 

humano. 

B. A quantidade de glândulas sudoríparas 

do corpo humano. 

C. A função do suor no corpo humano. 

D. A necessidade de evitar a desidratação 

do corpo humano. 

E. As diversas partes do corpo humano 

que suamos. 
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6-  “Logo, quando ele aquece além do 

normal, as glândulas sudoríparas – que se 

localizam na camada interna da pele, a derme 

– lançam suor sobre a camada externa da 

pele, a epiderme, fazendo o corpo resfriar”.  

Nesse trecho, retirado do primeiro parágrafo do 

texto, a palavra “ele” se refere a: 

A. Processo. 

B. Temperatura.  

C. Suor.  

D. Corpo Humano. 

E. Glândulas. 

7- Leia e responda a partir do gênero textual: 

 

Como é chamado, na sociedade, o texto que você 

acabou de ler?  

 A. Carta. 

 B. Bilhete. 

 C. Aviso.  

 D. Fábula. 

 E. Poesia. 

8- Leia o texto, interprete e responda: 

 

“Acho que é por esse motivo que eu gosto tanto 

dos índios do Brasil.”  

O motivo a que ele se refere é:  

A. Os índios são os donos da terra.  

B. Tenho sangue de índio.  

C. Os índios são bons. 

D. Os índios vão acabar. 

E. Os índios são de várias raças. 

Leia o texto para responder às questões 9 e 10. 

 

 

 

O Joãozinho, assustado, pergunta: 

- Professora, alguém pode ser castigado por uma 

coisa que não fez?  

- Não, Joãozinho, nunca!  

- Ai que bom, então, estou livre! Eu não fiz a lição. 
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9- A graça dessa piada está no fato de: 

A. Joãozinho que está livre de fazer a tarefa.  

B. Joãozinho não ter feito a tarefa em casa. 

C. Joãozinho não terá que fazer a tarefa, 

porque a professora é boazinha. 

D. Joãozinho ter sido esperto em fazer a 

pergunta para a professora. 

E. Joãozinho sabe que vai ter que fazer a 

tarefa na hora do recreio. 

10-  “– Não, Joãozinho, nunca!”  

Na fala da professora, o ponto de 

exclamação indica que ela teve a intenção 

de demonstrar:  

A. Firmeza na resposta à pergunta feita pelo 

menino.  

B. Entusiasmo pela curiosidade do 

Joãozinho.  

C. Irritação por causa da pergunta fora de 

hora.  

D. Incerteza em relação à dúvida do garoto. 

E. Raiva ao responder à pergunta de 

Joãozinho. 

 

11- Marque a opção que preenche 

corretamente as lacunas:  

 Rodolfo e Marcela namoraram durante três 

anos e estavam juntos ______________ se 

amavam. ______________ agora, depois de 

tanto tempo, ela resolvera romper o 

relacionamento? Estaria ela infeliz? 

___________? Na verdade ele nunca 

entenderá o _____________ da atitude da 

namorada.  

       A. porque, por que, por quê, porquê.  

B. por que, porque, porquê, por quê.  

C. por quê, porquê, porque, por que.  

D. porque, por quê, por que, porquê.  

E. porque, por que, porquê, por quê.  

 

12- Identifique o número que não 

aparece na cartela de bingo.   

A. Oitenta e nove. 

B. Vinte e sete. 

C. Doze. 

D. Sessenta e sete. 

E. Um. 

 

13- João tem 4 cachorros. Ele dá um osso 

para cada um todas as semanas. Quantos 

ossos João deu aos seus cachorros em 4 

semanas?                                                                          

A. 12 ossos 

B. 16 ossos 

C. 20 ossos 

D. 8 ossos 

E. 4 ossos 
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14- Pedro deixou várias peças de um jogo 

espalhadas no chão do quarto. Quantas 

peças ficaram espalhadas? 

A. 8 peças. 

B. 11 peças.                                                                                   

C. 15 peças. 

D. 21 peças. 

E. 23 peças. 

 

15-  Havia um campeonato de judô na cidade 

de Orleans e Marcos participou na 

categoria infantojuvenil, pesando 45, 

350kg. Seis meses depois estava 

pesando 4,230kg a mais pesado e 

precisou mudar de categoria. Quanto ele 

estava pesando nesse período?  

A. 14,250kg. 

B. 40,850kg. 

C. 48,500kg. 

D. 76,450kg. 

E. 49,580kg. 

 

16- As aulas iniciaram e Ana Maria precisava 

comprar os materiais escolares para sua 

filha Carolina. Veja o que ela comprou. 

Quanto será que ela gastou? 

 

MOCHILA POR: R$ 384,78           

CADERNO POR: R$ 7,90 

    

A. R$ 392,68. 

B. R$ 382,68. 

C. R$ 268,78. 

D. R$ 168, 72. 

E. RS 382, 88. 

17 Antônio queria aumentar sua coleção de 

bolinhas de gude e adquiriu 1961 bolinhas. 

Esse número é composto por:  

A.  1 unidade de milhar, 9 dezenas e 1 

unidade. 

B.    1 unidade de milhar, 9 centenas, 6 

dezenas e 1 unidade. 

C.   1 unidade de milhar, 90 centenas e 61 

unidades. 

D.   1 unidade de milhar, 9 centenas e 61 

dezenas. 

E.  1 unidade de milhar, 90 centenas, 

60 dezenas e 1 unidade. 
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18 - No restaurante Boia Boa a cozinheira 

preparou 648 pães que foram distribuídos 

igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram 

colocados em cada cesta? 

A. 31. 

B. 38. 

C. 45. 

D. 56. 

E. 36. 

19 – Estavam_____apenas quatro dias do início 

das aulas, mais ele não estava 

disposto_____retomar os estudos.  

A. há - á 

B. a – a  

C. á - a  

D. há – a  

E. a – á   

20- No mercado de seu Antônio havia vários 

pacotes de balas e em cada um tinham 10 

unidades. O peso líquido é de 49 gramas. Em 5 

pacotes teremos quantos gramas? 

A. 59. 

B. 64. 

C. 245. 

D. 295. 

E. 294.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  

21- De acordo Com a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências, assinale a alternativa 

correta: 

A. O dever do Estado de garantir a saúde 

consiste exclusivamente na formulação 

de políticas econômicas e sociais. 

B. A iniciativa privada deverá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS) como 

responsável pela execução de todas as 

políticas econômicas e sociais que visem 

à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos. 

C. Entre os objetivos do Sistema Único de 

Saúde (SUS) está a assistência às 

pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

D. O campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) incluí exclusivamente a 

execução de ações de vigilância 

sanitária.  

E. O campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) incluí exclusivamente a 

execução de ações de saneamento 

básico. 

 

22- O Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), existente desde o início dos 

anos 90, foi efetivamente instituído e 

regulamentado em 1997, quando se iniciou o 

processo de consolidação de descentralização 

de recursos no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Sobre o PACS, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) deverão atuar exclusivamente 

dentro das Unidades de Saúde. 

B. Os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) deverão desenvolver suas 

atividades por meio de ações educativas 

individuais e coletivas, nos domicílios e 

na comunidade. 

C. Os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) devem ter autonomia para o 

desenvolvimento de suas atividades 

independentemente de haver ou não 

supervisão competente. 

D. Os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) deverão desenvolver atividades 

voltadas exclusivamente para área da 

saúde. 

E.  Os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) devem ter suas ações voltadas 

exclusivamente aos indivíduos. 
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23- Sobre o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), assinale a 

alternativa correta: 

 

A. A visita domiciliar não é prioridade entre 

as atividades dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). 

B. OS ACS devem atuar exclusivamente na 

identificação de crianças em idade 

escolar que não estão frequentando a 

escola. 

C. Os ACS não são responsáveis pelo 

desenvolvimento de ações que visem a 

promoção dos direitos humanos. 

D. Os enfermeiros lotados nas unidades de 

saúde não têm responsabilidades sobre 

os ACS. 

E. Com vistas a mobilizar a comunidade os 

ACS podem promover reuniões e 

encontros com grupos diferenciados 

como: gestantes, mães, pais, 

adolescentes, entre outros. 

 

24. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é 

composta por equipe multiprofissional que 

possui, no mínimo, médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de 

família e comunidade, enfermeiro generalista 

ou especialista em saúde da família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde (ACS). Sobre a ESF, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Pode-se acrescentar a esta composição, 

como parte da equipe multiprofissional, os 

profissionais de saúde bucal. 

B. Os profissionais de saúde bucal não 

podem fazer parte da equipe 

multiprofissional. 

C. Não fazem parte das atribuições dos 

profissionais da ESF o processo de 

territorialização e mapeamento da área de 

atuação da equipe. 

D. A única atribuição dos profissionais da ESF 

é de realizar busca ativa e notificar 

doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 

E. A mobilização e participação da 

comunidade, buscando efetivar o controle 

social, não é preocupação dos 

profissionais da ESF. 

 

25. Segundo o Ministério da Saúde as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

são doenças multifatoriais que se desenvolvem 

no decorrer da vida e são de longa duração. São 

consideradas (DCNT): 

 

A. Tuberculose, Hanseníase e Dengue.  

B. Tuberculose, Hipertensão Arterial e 

Diabetes. 

C. Hanseníase, Diabetes e Neoplasias. 

D. Doenças cardiovasculares, câncer, 

Diabetes e doenças respiratórias 

crônicas. 
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E. Hipertensão Arterial, Diabetes, 

neoplasias e Dengue. 

 

26. A magnitude das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) dentre 

as causas de mortalidade global e o fato de 

seus fatores de risco serem comuns aos de 

outras doenças crônicas orientaram a 

formulação de estratégias preventivas para 

seu enfrentamento. São considerados 

fatores de risco para as DCNT: 

 

A. Tabagismo, alimentação não saudável, 

uso nocivo de álcool e inatividade física. 

B. Somente uso nocivo de álcool. 

C. Somente alimentação não saudável e 

inatividade física. 

D. Somente tabagismo. 

E. Somente tabagismo e uso nocivo de 

álcool. 

 

27. A Rede Cegonha é uma estratégia do 

Ministério da Saúde que tem a finalidade de 

estruturar e organizar a atenção à saúde 

materno-infantil no País. Para tal, esta 

estratégia visa implementar uma rede de 

cuidados para assegurar às mulheres o direito: 

 

A. Somente ao planejamento reprodutivo. 

B. Somente a atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério. 

C. Somente ao nascimento seguro e ao 

crescimento e desenvolvimento 

saudáveis das crianças. 

D. Somente ao planejamento reprodutivo e 

a atenção humanizada. 

E. Ao planejamento reprodutivo e a atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como assegurar às 

crianças o direito ao nascimento seguro e 

ao crescimento e desenvolvimento 

saudáveis.  

 

28. Os cuidados com o bebê devem começar 

durante a gestação, logo após a descoberta da 

gravidez. Esse acompanhamento permite 

identificar e reduzir muitos problemas de saúde 

que podem acometer a saúde da mãe e da 

criança. Com relação ao tema exposto, assinale 

a alternativa correta: 

A. Caso a mulher desconfie sobre a 

gravidez, o SUS não disponibiliza testes 

de confirmação.  

B. Somente laboratórios privados podem 

disponibilizar o teste de confirmação de 

gravidez. 

C. Caso a mulher desconfie sobre a 

gravidez, poderá procurar a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) mais próxima da 

sua casa para fazer o teste-rápido de 

gravidez. 

D. Caso o resultado do teste de gravidez 

seja positivo, o SUS não disponibiliza o 

pré-natal. 

E. O SUS, sobre o tema gravidez, 

disponibiliza somente o pré-natal. 
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29. As doenças transmissíveis eram a 

principal causa de morte nas capitais brasileiras 

na década de 1930, respondendo por mais de um 

terço dos óbitos registrados nesses locais, 

percentual provavelmente muito inferior ao da 

área rural, da qual não se tem registros 

adequados. As melhorias sanitárias, o 

desenvolvimento de novas tecnologias, como as 

vacinas e os antibióticos, a ampliação do acesso 

aos serviços de saúde e as medidas de controle 

fizeram com que esse quadro se modificasse 

bastante até os dias de hoje. São consideradas 

doenças transmissíveis: 

A. Malária, Tuberculose, Meningites, 

Hepatites virais e Leptospirose. 

B. Malária, Diabetes, Meningites, 

Hepatites virais e Leptospirose. 

C. Malária, Tuberculose, Hipertensão 

Arterial, Hepatites virais e Leptospirose. 

D. Câncer, Malária, Tuberculose, 

Meningites, Hepatites virais e 

Leptospirose. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

30. O Programa Nacional de Imunizações 

(PNI), nascido em 18 de setembro de 1973, 

mostra resultados e avanços notáveis. O que foi 

alcançado pelo Brasil, em imunizações, está 

muito além do que foi conseguido por outros 

país de dimensões continentais e de tão grande 

diversidade socioeconômica. Sobre o PNI, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. O PNI define os calendários de 

vacinação somente para crianças. 

B. O PNI define os calendários de 

vacinação somente gestantes. 

C. O PNI define os calendários de 

vacinação somente para idosos e 

povos indígenas. 

D. O PNI define os calendários de 

vacinação considerando a situação 

epidemiológica, o risco, a 

vulnerabilidade e as especificidades 

sociais, com orientações específicas 

somente para idosos. 

E. O PNI define os calendários de vacinação 

considerando a situação epidemiológica, o 

risco, a vulnerabilidade e as especificidades 

sociais, com orientações específicas para 

crianças, adolescentes, adultos, gestantes, 

idosos e povos indígenas. 

 

31. Assinale a alternativa correta sobre os 

direitos dos pacientes do SUS com diagnóstico 

de diabetes e/ou hipertensão. 

 

A. Os pacientes portadores de hipertensão 

e/ou diabetes não têm direito aos 

medicamentos necessários ao seu 

tratamento. 

B. Somente os pacientes portadores de 

hipertensão e têm direito a adquirir, 

gratuitamente, na Farmácia Popular e na 

Rede Própria, os medicamentos 

necessários ao seu tratamento. 
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C. Os pacientes portadores de hipertensão 

e/ou diabetes têm direito a adquirir, 

gratuitamente, na Farmácia Popular e na 

Rede Própria, os medicamentos 

necessários ao seu tratamento. 

D. Somente os pacientes portadores de 

diabetes e têm direito a adquirir, 

gratuitamente, na Farmácia Popular e na 

Rede Própria, os medicamentos 

necessários ao seu tratamento. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

32. Assinale a alternativa correta sobre os 

direitos dos pacientes do SUS com diagnóstico 

de diabetes. 

 

A. O paciente com diabetes tem direito a 

receber gratuitamente medicamentos, 

mas não os insumos destinados ao 

monitoramento da glicemia capilar. 

B. O paciente com diabetes tem direito a 

receber gratuitamente medicamentos e 

insumos destinados ao monitoramento da 

glicemia capilar, desde que inscrito em 

programas de educação para diabéticos. 

C. O paciente com diabetes tem direito a 

receber gratuitamente somente os 

insumos destinados ao monitoramento da 

glicemia capilar. 

D. O paciente com diabetes não tem direito 

ao tratamento gratuito de sua doença. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

33. Assinale a alternativa correta sobre 

políticas para amamentação do SUS. 

 

A. O SUS tem que garantir o direito do 

recém-nascido a ser amamentado, 

inclusive nos casos de mães detentas 

e/ou portadoras do HIV, viabilizando o 

aleitamento dos bebês com leite humano 

ou artificial, fornecido por bancos de leite. 

B. O SUS não tem responsabilidade sobre a 

amamentação do recém-nascido. 

C. O SUS tem que garantir o direito do 

recém-nascido a ser amamentado, 

exceto nos casos de mães detentas e/ou 

portadoras do HIV. 

D. O SUS somente viabiliza o aleitamento 

dos bebês com leite humano. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

34. Assinale a alternativa correta sobre 

políticas do SUS para o teste do pezinho. 

 

A. Somente recém-nascido de família de 

baixa renda tem direito a realizar a 

triagem neonatal (teste do pezinho) para 

detectar possíveis doenças.  

B. Somente recém-nascido com 

problemas de saúde tem direito a 

realizar a triagem neonatal (teste do 

pezinho) para detectar possíveis 

doenças.  

C. Nenhum recém-nascido tem direito a 

realizar a triagem neonatal (teste do 
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pezinho) para detectar possíveis 

doenças.  

D. Todo recém-nascido tem direito a 

realizar a triagem neonatal (teste do 

pezinho) para detectar possíveis 

doenças.  

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

35. Assinale a alternativa correta sobre 

políticas do SUS para o idoso. 

 

A. Os idosos não têm direitos garantidos 

pelo SUS. 

B. O idoso tem direito a receber somente 

medicamentos do SUS. 

C. O idoso tem direito a receber 

medicamentos do Poder Público, 

especialmente os de uso continuado, 

assim como próteses e outros recursos 

relativos ao tratamento para reabilitação e 

recuperação de sua saúde. 

D. Somente idosos de baixa renda têm 

direitos garantidos pelo SUS. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

36. Assinale a alternativa correta sobre 

políticas do SUS para saúde mental. 

 

A. As pessoas acometidas de transtorno 

mental estão assegurados os direitos e a 

proteção, sem qualquer forma de 

discriminação.  

B. As pessoas acometidas de transtorno 

mental não têm direito a medicamentos.  

C. Das pessoas acometidas de transtorno 

mental, somente as que possuem baixa 

renda estão assegurados os direitos e a 

proteção, sem qualquer forma de 

discriminação.  

D. Das pessoas acometidas de transtorno 

mental, somente as que possuem 

concomitantemente outros problemas de 

saúde estão assegurados os direitos e a 

proteção, sem qualquer forma de 

discriminação.  

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

37. Assinale a alternativa correta sobre 

Dengue: 

 

A. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 

é uma doença viral que se espalha 

rapidamente no mundo.  

B. Causada por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos. É transmitida, 

principalmente, por meio do contato 

sexual sem o uso de camisinha masculina 

ou feminina com uma pessoa que esteja 

infectada  

C. É causada pelo HIV. Como esse vírus 

ataca as células de defesa do nosso 

corpo, o organismo fica mais vulnerável a 

diversas doenças. 

D. As alternativas B e C estão corretas. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 
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38. Assinale a alternativa correta sobre AIDS: 

 

A. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 

é uma doença viral que se espalha 

rapidamente no mundo.  

B. Causada por vírus, é transmitida, 

também, por meio do contato sexual sem 

o uso de camisinha masculina ou 

feminina com uma pessoa que esteja 

infectada.  

C. Esta doença não é transmissível. 

D. As alternativas B e C estão corretas. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

39. Assinale a alternativa correta sobre AIDS: 

 

A. Qualquer pessoa pode fazer o teste de 

AIDS em um Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) ou nas diversas 

unidades das redes públicas de saúde.  

B. Interessados devem fazer o teste de 

AIDS exclusivamente laboratórios 

privados. 

C. Somente pessoas de baixa renda podem 

fazer o teste de AIDS em um Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) ou nas 

diversas unidades das redes públicas de 

saúde.  

D. As alternativas A e C estão corretas. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

40. Assinale a alternativa correta sobre 

Hepatites: 

 

A. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 

é uma doença viral que se espalha 

rapidamente no mundo.  

B. Causada por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos. É transmitida, 

exclusivamente, por meio do contato 

sexual sem o uso de camisinha masculina 

ou feminina com uma pessoa que esteja 

infectada.  

C. É a inflamação do fígado. Pode ser 

causada por vírus, uso de alguns 

remédios, álcool e outras drogas, além de 

doenças autoimunes, metabólicas e 

genéticas. São doenças silenciosas que 

nem sempre apresentam sintomas, mas 

quando aparecem podem ser cansaço, 

febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, 

dor abdominal, pele e olhos amarelados, 

urina escura e fezes claras. 

D. As alternativas A e B estão corretas. 

E. Nenhuma das alternativas estão corretas.

 

 
 


