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PROCESSO SELETIVO Nº 006/2021 

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 
 

NOME DO CANDIDATO: 
______________________________________________________________ 
 
 

 

• Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões 
objetivas. 

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se 
apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da 
sala. 

• Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você 
considera correta. 

• Marque na folha do gabarito com caneta azul ou preta, a letra 
correspondente à alternativa que você escolheu. 

• A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o 
preenchimento do gabarito. 

• Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 
minutos do início da prova. 

• Os três últimos candidatos devem permanecer na sala até que o ultimo 
candidato entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os 
mesmos deverão assinar a ata de ocorrências.  

• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este 
caderno com todas as páginas rubricadas.  

• Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam 
válidas. 

 
 

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE 

PROVA 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

A Importância da Mineração 

 A mineração tem sofrido duras críticas por grande parte da população, 

porém o que poucos sabem é que sem esta atividade, essencial para a economia 

mundial, não seria possível a existência do mundo atual, ou seja, as pessoas 

ainda estariam vivendo na era das cavernas. A crescente procura mundial por 

novos produtos e tecnologias ocasiona uma demanda, cada vez maior, por 

recursos minerais. A prática mineraria deve sempre ter como princípio a 

preservação da natureza e a responsabilidade social e quando à supressão 

vegetal for necessária, a recomposição da área ao mais próximo possível das 

condições anteriores, tem que ser um compromisso da empresa para com a 

sociedade.  

  É importante ressaltar que a mineração começou desde os primórdios 

das civilizações humanas, onde estas apontavam rochas e confeccionavam 

lanças para a realização da caça ou a construção de ferramentas com rochas 

para o auxílio nas atividades diárias. A mineração não é uma vilã do homem, ao 

contrário do que se pensa, a atividade de mineração oferece a matéria prima 

necessária para a indústria de transformação confeccionar os mais variados 

produtos para o consumo humano. Tudo o que hoje a população usufrui, da mais 

complexa a mais simples tecnologia tem em sua origem, em algum momento da 

sua cadeia produtiva, em produtos oriundos de recursos minerais.   

 Sempre se propõe um desafio simples aos defensores ambientalistas 

radicais, que são sempre contrários as implantações de novos empreendimentos 

minerários, estes se utilizam da justificativa da preservação ambiental, então se 

faz a seguinte indagação: “o que você consome ou utiliza que não envolve o 

emprego de recursos minerais em alguma das fases de produção?” Parece ser 

uma pergunta simples, porém de uma complexa análise e resposta, mas o que 

se pode afirmar com certeza é que não existe hoje, nenhum produto ou atividade 
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que não tenha em alguma fase do seu processo produtivo se beneficiado do 

empregado de recursos minerais.  O que é necessário repensar é o consumo 

exacerbado e o não reaproveitamento dos itens descartados, visto que a 

mineração não é sustentável, pois os minérios são anomalias geológicas que 

aconteceram por processos geológicos que duraram milhões de anos e quando 

exauridos de uma reserva é necessário que se encontre outra jazida para 

atender a demanda.  

 A atividade de mineração causa um grande impacto visual e ambiental, 

porém grande parte das empresas é responsável e utilizam-se das melhores 

práticas para a preservação e recomposição da área afetada. A legislação 

mineraria e ambiental brasileira é referência mundial, obrigando as empresas a 

serem ambientalmente corretas e socialmente justas. O Brasil também possui 

uma vasta variedade de recursos minerais, colocando o país em posição de 

destaque no cenário mundial de produção de commodities minerais. O que o 

Brasil precisa é de uma fiscalização mais efetiva e eficiente, visando coibir 

empreendimentos que não atendam as boas práticas, irregulares e que possam 

causar algum dano irreparável, como os que acometeram Minas Gerais nos 

últimos anos.  

 Portanto a mineração é uma atividade essencial para o desenvolvimento 

do homem. O que o Brasil precisa é a recomposição do corpo técnico das 

agências reguladoras do setor mineral e ofertar condições ideais para a melhor 

realização de suas funções. Coibindo ao máximo o acontecimento de tragédias 

sem precedentes para o meio ambiente e as populações próximas aos 

empreendimentos. Criação de tecnologias de reaproveitamento de materiais 

efetivas e conscientização da população sobre o consumismo exagerado e 

irresponsável. 

Autor: ROCHA, Rafael José. 
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Leia o texto acima e respondas as questões de 1 a 4:  

1 – Quais fatores propiciam para uma maior produção de minérios, de 

acordo com o texto “A Importância da Mineração”:   

A) O alto consumo e a regressão tecnológica 

B) O aumento do consumismo pela população e as tragédias que 

acometeram duas cidades de Minas Gerais 

C) A não reciclagem e a baixa demanda por produtos industrializados 

D) A evolução tecnológica, a falta do emprego de técnicas maciças de 

reaproveitamento de materiais descartados e a alta demanda por 

produtos novos 

E) A evolução tecnológica, o emprego de técnicas maciças de 

reaproveitamento de materiais descartados e a alta demanda por 

produtos novos 

 

2 - Analise as seguintes afirmativas acerca do texto “A Importância da 

Mineração”:  

I. A mineração é uma atividade considerada de desenvolvimento recente e 

de suma importância para o desenvolvimento da sociedade atual.  

II. A sociedade possui padrões de consumismo exagerados, favorecendo ao 

aumento do número de empreendimentos de mineração.  

III. Todo empreendimento de mineração utiliza-se de boas práticas de 

mercado, respeitando rigorosamente todas as legislações ambientais e 

minerarias.  

IV. O Brasil é referência em legislações ambientais e minerais e possui 

também um excelente sistema integrado de fiscalização que serve de 

exemplo para o restante do mundo.  

V. A mineração produz a matéria-prima para as indústrias de transformação 

e é considerada uma atividade essencial para o desenvolvimento da 

economia mundial.  

Marque a alternativa abaixo que apresente as assertivas que listem todas 

as assertivas corretas:  
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A) I, II, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e V 

D) II e V 

E) II, III e V 

 

3 – Depreende-se do texto “A Importância da Mineração” que:  

A) A atividade de mineração é dispensável para o desenvolvimento da 

sociedade e que suas práticas apesar de causarem danos ao meio 

ambiente e a sociedade devem ser completamente reparados depois de 

exauridas a extração.  

B) Todas as empresas que praticam mineração são responsáveis social e 

ambientalmente, fazendo com que os serviços dos agentes fiscais sejam 

desnecessários, pois não apresentam inconformidades.  

C) Apesar de apresentarem grandes impactos ambientais e visuais, a 

atividade de mineração é essencial para o desenvolvimento da sociedade.  

D) Os recursos minerais são formados em poucas centenas de anos e sua 

formação geológica está em constante renovação, ou seja, um 

empreendimento de mineração terá uma vida útil infinita, pois os recursos 

minerais vão se renovando ao longo do processo de extração. 

E) Os povos antigos se utilizavam de práticas rudimentares de mineração e 

no decorrer dos anos e da evolução os processos foram atualizados e nos 

dias atuais constata-se que não existe mais desperdício de matéria prima 

e que todas as empresas preservam o meio ambiente.  

4 – No texto, a expressão “anomalias geológicas” significa:  

A) Problemas com as rochas geradoras 

B) Inexistência de recursos minerais com valor econômico 

C) Acontecimento frequente na natureza 

D) Minérios com baixa concentração e sem valor econômico  

E) Exceção, algo raro de acontecer  
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5 - Em relação ao fragmento de texto abaixo, leia e resolva a questão:  

 

Essa é a etimologia da palavra.  

A pedagogia é o processo através do qual o homem se torna 

plenamente humano.  

Como torná-lo assimilável pelas novas gerações…  

 

As palavras destacadas são, respectivamente, no plano morfológico: 

 

A) Pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome oblíquo tônico, 

pronome oblíquo tônico.  

B) Pronome indefinido, pronome relativo, conjunção integrante, pronome 

oblíquo átono.  

C) Pronome indefinido, pronome demonstrativo, conjunção condicional, 

pronome oblíquo tônico.  

D) Pronome relativo, pronome demonstrativo, conjunção integrante, 

pronome oblíquo átono.  

E) Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome oblíquo átono, 

pronome oblíquo átono. 

 

6 - Analisando as alternativas, marque a oração sem sujeito. 

 

A) Há de haver recurso desta sentença.  

B) Existe um povo que a bandeira empresta.  

C) Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo.  

D) Existem flores que devoram insetos.  

E) Embora com atraso, haviam chegado.  

 

 

7 – Em: “As pessoas alegres dizem que os tristes são infelizes”, as 

palavras destacadas classificam-se, morfologicamente, como: 
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A) Adjetivo – substantivo – adjetivo. 

B) Substantivo – substantivo – substantivo. 

C) Adjetivo – adjetivo – substantivo. 

D) Adjetivo – adjetivo – adjetivo. 

E) Substantivo – substantivo – adjetivo. 

 

8 - Assinale a figura de linguagem predominante no seguinte trecho:  

 

A saúde está agindo rápido para combater o coronavírus. 

 

A) Pleonasmo.  

B) Hipérbole.  

C) Eufemismo.  

D) Metonímia.  

E) Metáfora.  

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

9- A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. 

O número de pessoas que moram em Corumbá escrito por extenso é: 

 

A) Noventa e cinco mil setecentos e quatro habitantes 

B) Noventa e cinco mil e setenta e quatro habitantes 

C) Noventa e cinco mil, setecentos e quarenta habitantes 

D) Noventa e cinco mil e setenta e quarenta habitante 

E) Nenhuma afirmativa acima 

 

10- No ábaco abaixo, Cristina representou um número 
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Qual foi o número representado por Cristina? 

A) 1.314                    B) 4.131                     C) 10.314                     D) 41.301 
 
E) Nenhuma afirmativa 

 

11- Durante o ano de 2020, devido à pandemia de COVID-19, o mundo viu-

se dependente da criação de uma vacina para imunizar a população. No 

Brasil não foi diferente, e a corrida por uma vacina eficaz só terminou no 

ano de 2021. A primeira delas foi a Coronavac, produzida pelo Instituto 

Butantan, que anunciou que a vacina possui 78% de eficácia em casos 

leves. Isso significa que, se 100 pessoas forem vacinadas, 78 pessoas não 

terão sintoma algum e 22 pessoas terão sintomas leves. 

A partir desse anúncio, iniciou-se a campanha de imunização. Supondo-se 

que a cidade de Abadia de Goiás (próxima da capital Goiânia) tenha 

conseguido vacinar toda a sua população, que é de 8.950 habitantes, e 

considerando-se que toda ela tenha contato com o vírus e que essa 

proporção seja mantida, a quantidade de pessoas que terão sintomas leves 

nessa população será de: 

A) 6979 
B) 6780 
C) 2170 
D) 1969 
E) 1852 

12- Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu 

aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela 

investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo-se que 

eram produzidos diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na 

produção diária de: 

A) 1200 
B) 1000 
C) 210 
D) 350 
E) 450 
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13- (ENEM) Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber 

trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo 

demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses 

canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível 

perceber que, das seis estacas colocadas, três eram vértices de um 

triângulo retângulo e as outras três eram os pontos médios dos lados 

desse triângulo conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram 

indicadas por letras. 

  

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com 

concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde 

A) à mesma área do triângulo AMC. 

B) à mesma área do triângulo BNC. 

C) à metade da área formada pelo triângulo ABC. 

D) ao dobro da área do triângulo MNC. 

E) ao triplo da área do triângulo MNC. 

 
14- Se lançarmos um dado, qual a probabilidade de obtermos um número 

maior que 4? 

A) 2/3 

B) 1/4 

C) 1/3 

D) 3/2 

E) 4/4 

15- Se em uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino e a professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao 

quadro resolver um exercício, qual a probabilidade de ser selecionada uma 

aluna? 
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A) 8/15 

B) 7/15 

C) 11/15 

D) 13 

E) Nenhuma afirmativa 

16 - Qual o conceito do princípio de equidade do SUS? 

 

A) É a garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem 

possibilidade concreta de influir nas políticas públicas de Saúde. 

B) É a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de 

saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, 

assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada 

para cada nível. 

C) Nenhuma das afirmativas 

D) É a distribuição justa de determinado atributo populacional junto com a 

eficiência, a liberdade de escolha e a maximização da saúde. É o tratamento 

apropriadamente desigual de indivíduos em situação de saúde distinta. 

E) O atendimento deve incorporar um amplo espectro de intervenções, 

articulando prevenção, atendimento curativo e reabilitação. 

 

17- Cabe à direção municipal do SUS, de acordo com a Lei Orgânica da 

Saúde: 

 

A) formar Consórcios Administrativos Intermunicipais 

B) cooperar financeiramente com o Estado 

C) coordenar Sistemas de Vigilância Sanitária 

D) Nenhuma das alternativas 

E) coordenar nacionalmente o Sistema de Sangue, componentes e derivados 

18- De acordo com a Lei 8080/90, a base das atividades e programações de 

cada nível de direção do SUS serão:  
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A) as Conferências de Saúde 

B) os Planos de Saúde 

C) o processo de gestão 

D) todas alternativas estão corretas 

E) Nenhuma das alternativas 

 

19- Entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. Trata-se da descrição de 

qual princípio do SUS? 

 

A) universalidade dos serviços 

B) integralidade de assistência 

C) equidade na prestação dos serviços 

D) descentralização dos serviços 

E) Nenhuma das alternativas 

 

20- Sobre Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas 

alterações. Analise as afirmativas abaixo: I- Os serviços privados de 

assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 

profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de 

direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. II- A 

assistência à saúde é livre à iniciativa pública. III- Na prestação de serviços 

privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e 

as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde 

(SUS) quanto às condições para seu funcionamento. Assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Apenas I 

B) Apenas I e II 

C) Apenas III 

D) Apenas I e III 

E) Nenhuma das alternativas  
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

GABARITO DE RESPOSTA 

 

NOME: ___________________________________________ RG: __________ 
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