
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agente Comunitário de Saúde 
 

PORTUGUÊS 
 
01) “__ noite caía gélida sobre mim. __ horas passavam. 

__ meia noite, pontualmente, ouvi duas batidas na porta. 

____ altura, eu não sentia mais nada, somente __ 

batidas do meu coração __ me ensurdecer.”  

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

a) À, às, a, àquela, as, a. 

b) À, as, à, aquela, às, a. 

c) A, as, à, aquela, as, a. 

d) A, as, à, àquela, as, a. 

e) A, às, a, àquela, as, a. 

 

02) A alternativa incorreta quanto ao uso dos porquês é: 

a) Fui ao shopping, porque adoro aquelas vitrines! 

b) Você saiu mais cedo, por quê? 

c) Por enquanto eu torço para que não descubram o 

porquê dela ter partido. 

d) Não sairei de casa hoje porque não estou me sentindo 

bem. 

e) Faço dessa maneira porquê foi assim que aprendi. 

 

03) Dadas as orações: 

I- Era um jovem rapaz. 

II- Muitos dariam tudo para ser como eu: jovem! 

III- O jovem não fazia questão de esconder as espinhas. 

A alternativa em que a palavra destacada tem função de 

substantivo é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) Apenas a II. 

d) II e III. 

e) Apenas a III. 

 

04) Nas orações: 

I- É necessário a minha rubríca no documento. 

II- Minha amiga e eu sempre saimos sozinhas. 

III- Em casa, apreciamos música. Temos inclusive um 

alaúde. 

A alternativa que possui erro de acentuação é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

05) Dadas as orações: 

I- Depois do almoço, sempre tomo um cafézinho. 

II- Já me acostumei com a solidão. Até prefiro ficar 

sozinho. 

III- É preciso saber a que horas ele vêm. 

A alternativa que possui erro de acentuação é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

06) Dadas as orações: 

I- Se bem feitinha, eu prefiro carne de segunda. 

II- Dose tripla, por favor! 

III- Estando de acordo ambas as partes, assinarei o 

documento. 

A alternativa que apresenta numeral é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

07) Dadas as orações: 

I- Me dá seu telefone? O número! 

II – Gelei quando ele me tirou pra dançar!  

III- Não me diga o que fazer! 

A alternativa incorreta quanto à colocação pronominal é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

08) Em: “As sombras povoavam a terra”, o termo em 

destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito oculto. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

09) Em: “Dom Quixote é meu herói preferido”, o termo 

em destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito simples. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

10) Em: “Zélia Gatai e Jorge Amado fizeram as pazes 

conosco”, o termo em destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito oculto. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

 

MATEMÁTICA 
 
11) A seguinte expressão foi dada para os alunos de 
uma sala de oitavo ano como atividade de recuperação, 
porém apenas 50% dos alunos conseguiu chegar ao 
resultado correto, que deveria ser dado em metros 
cúbicos. 

3520 dm3 + 320.000 cm3 

 

A resposta correta é: 
a) 3,84 m3. 
b) 35,52 m3. 
c) 323,52 m3. 
d) 355,2 m3. 
e) 672 m3. 
 
12) Dos números apresentados abaixo apenas um não 
pertence ao conjunto dos números Racionais. Identifique-
o e assinale a resposta correta: 
a) -1. 

b) √16. 
c) 1,1212... 

d) √5. 
e) 1/5. 
 
13) O resultado numérico da expressão algébrica 8xy – 
5yx + 14x + 7y, quando x é igual a -1 e y é igual a 2, é: 
a) -26. 
b) -6. 
c) 4. 



d) 12. 
e) 26. 
 
14) Em um trabalho escolar, uma professora solicitou aos 
alunos que anotassem o quanto haviam andado de carro 
no final de semana, de acordo com a unidade de medida 
solicitada. 
Um dos grupos apresentou a seguinte anotação: 42 
quilômetros, 18.000metros, 1.200.000 decímetros e 
25.000.000 centímetros. Após verificar as anotações, a 
professora solicitou aos alunos a soma dos valores e a 
conversão para hectômetros. O resultado encontrado por 
eles foi: 
a) 3220 hm. 
b) 3922 hm 
c) 4300 hm. 
d) 4750 hm.  
e) 4840 hm. 
 
15) Após realizar diversas conversões de unidades de 
medidas, um aluno apresentou um erro. 
Assinale a alternativa que contem um erro de conversão 
de unidade de medida 
a) 250 decâmetros correspondem a 2500 metros. 
b) 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 
c) 1 hectômetro corresponde a 0,1 decâmetro. 
d) 10 litros correspondem a 100 decilitros. 
e) 2 metros quadrados correspondem a 20.000 
centímetros quadrados. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não 
contagiosa, causada por parasitas do gênero: 
a) Leishmania. 
b) Flavivírus. 
c) Treponema pallidum. 
d) Aedes aegypti. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17) A leishmaniose é uma doença de evolução longa, 
podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o 
período de um ano. 
Para sua prevenção, assinale a alternativa que mais se 
adequa à afirmação acima: 
a) Evitar construir casas e acampamentos em áreas 
muito próximas à mata. 
b) Evitar banhos de rio localizado perto da mata. 
c) Usar telas protetoras em janelas e portas. 
d) Utilizar repelentes na pele, quando estiver em matas 
de áreas onde há a doença. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18) Para o amadurecimento de seus ovos, o mosquito 
Aedes aegypti precisa de alguns nutrientes necessários 
para o desenvolvimento dos ovos. 
Diante disso, assinale a alternativa correta: 
a) Fêmea precisa de sangue humano ou animal. 
b) Macho precisa de sangue humano ou animal. 
c) Fêmea precisa de sangue somente humano. 
d) Fêmea precisa de sangue somente animal. 
e) Fêmea não precisa de sangue humano ou animal. 
 
19) Para o ovo do mosquito Aedes aegypti se 
transformar em larva é preciso estar em contato com: 
a) Terra. 
b) Água. 
c) Resto de alimentos. 
d) Entulho. 
e) Outro mosquito. 
 

20) O mosquito Aedes aegypti apresenta 4 estágios de 
vida. Diante disso, assinale a alternativa que 
corresponde a um desses estágios: 
a) Voar. 
b) Laminar. 
c) Pupariar. 
d) Mosquito voador. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
21) A imunização é definida como a aquisição de 
proteção imunológica contra uma doença infecciosa. É 
uma prática que tem como objetivo aumentar a 
resistência de um indivíduo contra: 
a) Infecções. 
b) Hipertensão. 
c) Inflamações. 
d) Diabetes. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22) A imunização é administrada por meio de vacina, 
imunoglobulina ou por soro de anticorpos. As vacinas 
são usadas para induzir a imunidade ativa. Sua 
administração resulta numa resposta biológica e na 
produção de anticorpos específicos. O que pode ser uma 
contraindicação à vacinação BCG: 
a) Criança com peso < 2 Kg (impossibilidade técnica da 
aplicação ID). 
b) Criança com peso > 2 Kg (impossibilidade técnica da 
aplicação ID). 
c) Criança com peso > 4 Kg (impossibilidade técnica da 
aplicação ID). 
d) Criança com peso > 5 Kg (impossibilidade técnica da 
aplicação ID). 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23) O que pode ser relacionado como falsa 
contraindicação à vacinação: 
a) Aleitamento materno. 
b) Antecedente familiar de convulsão. 
c) Exposição recente a doenças infecciosas. 
d) História de morte súbita. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) Hantavirose é uma enfermidade aguda, bastante 
grave e de distribuição universal. É provocada por 
diferentes sorotipos de hantavírus eliminados nas fezes, 
urina e saliva. Quais dos animais abaixo são prováveis 
reservatórios de hantavírus: 
a) Roedores silvestres. 
b) Gatos. 
c) Cachorros. 
d) Cavalos. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25) A prevenção das hantaviroses baseia-se na 
utilização de medidas de controle, as quais devem incluir 
ações de combate aos reservatórios para manter a área 
livre da presença de animais transmissores. 
É considerada como medida de prevenção: 
a) Deixar de roçar o terreno em volta da casa. 
b) Dar destino inadequado aos entulhos existentes. 
c) Manter alimentos estocados em recipientes abertos. 
d) Manter a área ao redor das casas sempre limpas e 
livres de vegetação que possa abrigar roedores. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


