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PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022 

 
 

CADERNO DE PROVAS E GABARITO 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 20 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 de resposta 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 da 
folha de respostas. 

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

 Os três últimos candidatos permaneceram 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, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado abaixo, para futura conferência.  

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

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 
 
NOME DO CANDIDATO: 
___________________________________________________ 
 
DATA DE ANIVERSÁRIO:______________________ 
 
Corte a linha pontilhada -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16 17 18 19 20 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 

 
1. Na frase "Será que ela continua brava comigo _____________ não quis 

almoçar com ela?", o espaço em branco pode ser completado corretamente 
com:  

 
a. porque 

 
b. por que 

 
c. por quê  

 
d. porquê 

 

e. por causa  
 

 

2. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de crase está corretamente 

empregado. 

 

a. Temos que agradecer àqueles autores cujos livros nos ajudam a atravessar a 

pandemia. 

 

b. Nem todos enfrentam à pandemia com o mesmo equilíbrio emocional que 

costumam ter. 

 

c. Mesmo com a ajuda dos livros, a situação da pandemia foi piorando mês à mês. 

 

d. Todos torcem para que essa dramática crise sanitária vá melhorando à cada dia. 

 

e. Pesquisas apontam que houve crescimento na venda de livros durante à 

pandemia. 
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3.  

 
 

No Texto acima, palavras e imagem foram utilizadas com o objetivo de chamar 
a atenção para: 
a. a importância que devemos dar ao agronegócio, que pode tirar o Brasil da crise. 

 

b. a visão distorcida com que algumas pessoas enxergam a questão ambiental, no 

País. 

 

c. a necessidade de protegermos, no Brasil, os empresários do setor rural e os 

agricultores. 

 

d. a elaboração de leis que controlem o avanço indiscriminado das florestas no 

Brasil. 

 

e. a justa reivindicação de donos de terras, que se dedicam ao agronegócio no 

País. 

 

 

4. Um escritor francês compôs o seguinte pensamento: “No fim do dia, não lhes 

perguntaram o que tinham pensado, mas o que tinham feito”. 
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Nesse caso, segundo esse autor,  

 

a. todos devemos trabalhar todos os dias. 

 

b. é necessário pensar antes de agir. 

 

c. as ações são mais importantes que os pensamentos.  

 

d. ações sem reflexão são perigosas. 

 

e. pensar e agir são ações simultâneas. 

 

 

5. Assinale a frase abaixo em que não se cometeu nenhum erro ortográfico. 

 

a. Meu filho ainda é adolecente. 

 

b. Nada todos os dias na picina. 

 

c. Xingou os adversários de facistas. 

 

d. Toda regra tem exceção. 

 

e. Ninguém nace feliz ou infeliz. 

 

6. Um milionário famoso declarou certa vez: “Pinto os cabelos de preto para os 
encontros amorosos e de branco para as reuniões de negócios”. 

Nesse caso, as imagens que esse milionário está tentando criar no 
interlocutor são, respectivamente, de: 

a. energia / consideração. 

b. beleza / atração física. 

c. riqueza / respeito. 

d. juventude / experiência. 

e. pressa / vagarosidade.   

7. Leia o poema de Luís Vaz de Camões “Amor é fogo que arde sem se ver”, e 
marque a alternativa correta: 
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Amor é fogo que arde sem se ver 

1 Amor é fogo que arde sem se ver, 

2 é ferida que dói, e não se sente; 

3 é um contentamento descontente, 

4 é dor que desatina sem doer. 

5 É um não querer mais que bem querer; 

6 é um andar solitário entre a gente; 

7 é nunca contentar-se de contente; 

8 é um cuidar que ganha em se perder. 

9 É querer estar preso por vontade; 

10 é servir a quem vence, o vencedor; 

11 é ter com quem nos mata, lealdade. 

12 Mas como causar pode seu favor 

13 nos corações humanos amizade, 

14 se tão contrário a si é o mesmo Amor 

Luís Vaz de Camões (1524-1580) 

O poeta por meio da aproximação de palavras com sentidos iguais, nos traz uma 
série de afirmações sobre o amor que parecem ser idênticas.  

 

a. O poeta utiliza-se do pensamento objetivo para apresentar um sentimento 
humano intenso e complexo, o amor. 

b. Outro ponto importante é que o poema do mestre português não é baseado 
num raciocínio que leva a uma conclusão. 

c. Camões não exprime a dualidade desse sentimento de uma forma exemplar.  
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d. O poema se torna temporal enquanto o tema abordado é restrito.  

e. Nenhuma das alternativas. 

8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma 
correta:  

a. ancioso – paralisado – excessão  

b. licensa – piscina – encomodar  

c. concerteza – concordo – mecher  

d. geito – estender – descanço   

e. com certeza – descanso – ansioso  

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

9. Uma quantia em dinheiro foi dividida entre 4 pessoas. Sabe-se que cada pessoa 
gastou a metade do dinheiro que recebeu, e 1/4 do restante do dinheiro de cada 
pessoa foi colocado em uma caixa, totalizando R$20,00. Assinale a quantia 
dividida inicialmente: 
 
a) R$ 160,00 
b) R$ 180,00 
c) R$ 120,00 
d) R$ 200,00 
e) R$ 150,00 
 
10. (FGV – TJ/PI – 2015) Uma loja em liquidação oferece todos os seus produtos 
com um desconto de 30%. Nessa loja, um produto que custava inicialmente R$ 
240,00 está sendo vendido por:  
 
a) R$ 72,00  
b) R$ 144,00  
c) R$ 168,00.  
d) R$ 172,00  
e) R$ 210,00 
 
11. (GESTÃO CONCURSO - 2016 - Prefeitura de Coqueiral/MG - Recepcionista) -
 Luíza tinha 50 reais. Gastou 20 reais com lanche, e metade do que sobrou gastou 
no cinema. Qual expressão abaixo indica a quantia que ela gastou no cinema? 
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a) 50 – 20 : 2 
b) 50 – 20 – 10  
c) 50 – (20 : 2)  
d) (50 – 20) : 2 
e) (50) – 20 : 2 
 
12. (UFMG- adaptada) Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas 
individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa 
empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas 
seria suficiente para quantos dias?  
 
a) 20. 
b) 11. 
c) 15. 
d) 17. 
 
13. (FUVEST -SP 2012) O valor de (0,2)³ + (0,16)² é: 
 
a) 0,0264. 
b) 0,0336. 
c) 0,1056. 
d) 0,2568. 
e) 0,6256. 
 
14. O preço para o litro de álcool no posto Astrogildo é de R$ 1,19, e o frentista 
completou o  tanque de  um  carro  com  40  litros. Sabendo  que  a  função  f(x)= 
1,19x  +  0,15  descreve  o  valor  total  a  ser pago  por  cada cliente,  quando 
abastece seu veículo, assinale a alternativa abaixo com o valor total a ser pago 
pelos 40 litros de álcool. 
 
a) R$ 47,60 
b) R$ 47,65 
c) R$ 47,70 
d) R$ 47,75 
e) R$ 47,80 
 
 
15. (ENEM) O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %) para o período de 
março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas 
regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre. 

https://ufmg.br/
https://www.fuvest.br/
https://enem.inep.gov.br/
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A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 
2009, foi de 
 
a) 8,1%. 
b) 8,0%. 
c) 7,9%. 
d) 7,7%. 
e) 7,6%. 

 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
16. (TJ - PI/FGV/2015) As ações de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) que são responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios são: 
 
a) formar consórcios administrativos intermunicipais. 
b) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.  
c) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  
d) definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.  
e) elaboração e atualização periódica do plano de saúde 
 
17. Assinale a alternativa correta em relação às normas previstas na Lei Federal 
nº 8.080/90.  
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a)Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em 
conta geral, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob deliberação dos 
respectivos Conselhos de Saúde.  
 
b)  Na esfera federal, os recursos financeiros originários do Orçamento da Seguridade 
Social são administrados pelo Ministério da Economia, através do orçamento geral da 
União.  
 
c) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
descendente do nível federal até o local. 
 
d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
ascendente, do nível local até o federal. 
 
e)  As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são creditadas 
diretamente no caixa único da esfera de poder onde forem arrecadadas 
 
18. (2021) CESPE CEBRASPE – SOE – Sem Órgão Específico – Residência – 2º 
Simulado Geral 

Sobre a Lei n. 8.080/1990, assinale a alternativa correta. 

a). Estabeleceu o modelo das redes de atenção hierarquizado. 
b). Regula em todo território nacional a inserção de agentes comunitários de saúde. 
c). O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, sem participação de qualquer 
natureza da iniciativa privada. 
d). Aponta que a universalidade de acesso aos serviços de saúde deve estar presente 
em todos os níveis de assistência do SUS, e os serviços devem ser organizados de 
modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
e). Determina a criação dos Conselhos e Conferências. 

19. Segundo a lei nº 8080/90, Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária. 

b) de vigilância epidemiológica. 

c) de saúde do trabalhador. 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

e) todas as alternativas estão corretas. 
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20. Segundo a lei nº 8.412/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como: 

a) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, 
da administração direta e indireta. 

b) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 

c)  investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

d) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

e) todas as alternativas estão corretas. 
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Favor preencher com letra maiúscula. 
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