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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
 
A bomba atômica         
 
A bomba atômica é triste 
Coisa mais triste não há 
Quando cai, cai sem vontade 
Vem caindo devagar 
Tão devagar vem caindo 
Que dá tempo a um passarinho 
De pousar nela e voar... 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar! 
 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar 
Mas que ao matar mata tudo 
Animal e vegetal 
Que mata a vida da terra  
E mata a vida do ar 
Mas que também mata a guerra... 
A bomba atômica que aterra! 
Pomba atômica da paz! 
 
Pomba tonta, bomba atômica 
Tristeza, consolação 
Flor puríssima do urânio 
Desabrochada no chão 
Da cor pálida do hélium 
E odor de rádium fatal 
Loelia mineral carnívora 
Radiosa rosa radical 
 
Nunca mais, oh bomba atômica  
Nunca, em tempo algum, jamais 
Seja preciso que mates 
Onde houver morte demais: 
Fique apenas a tua imagem 
Aterradora miragem 
Sobre as grandes catedrais: 
Guardiã de uma nova era 
Arcanjo insigne da paz! 
 
(Vinicius de Morais, O encontro do cotidiano, in: 
OBRA POÉTICA. Rio de Janeiro) 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Após analisar as alternativas referentes ao 
texto: A BOMBA ATÔMICA, assinale a única 
correta: 
 
a) Em nenhum verso, percebe-se a 
personificação da bomba atômica. 
b) A bomba atômica é mentalmente comparada 
à bomba apenas uma vez. 
c) Segundo o poeta, a bomba atômica tem um 
papel igual àquele que muitas pessoas conferem 
a ela. 
d) Na última estrofe do texto, está presente a 
manifestação do desejo do poeta em relação à 
bomba atômica. 
e) O poeta expressa uma visão positiva da 
bomba atômica em todo o poema. 
 
QUESTÃO 2 
 
“A bomba atômica é triste 
  Coisa mais triste não há 
  Quando cai, cai sem vontade 
  Vem caindo devagar” 
 
Marque a alternativa em que a(s) palavra(s) não 
pode(m) substituir a que está assinalada acima 
devido à divergência de sentido entre elas. 
 
a) desde que 
b) para que 
c) mal 
d) logo que 
e) assim que 
 
QUESTÃO 3 
 
Assinale a alternativa em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) aterradora / aterrorizadora 
b) radiosa / resplandecente 
c) insigne / célebre 
d) atônita / calma 
e) conforto / consolo 
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QUESTÃO 4 
 
Qual é a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas conforme a mesma regra de 
acentuação gráfica das que estão sublinhadas a 
seguir. Marque-a. 
 
bomba atômica / flor puríssima / cor pálida  
 
a) também / hélium / negócios / intrépido 
b) antipático / êxito / egoísmo / glória 
c) rápido / rádium /saudável / próxima 
d) funcionária / máximo / relâmpago / fácil 
e) carnívora / fôlego / química / semáforo 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa com erro de pontuação, 
tendo em vista o uso da vírgula: 
 
a) Naquele mesmo ano, no Japão, foi lançada 
uma bomba atômica. 
b) No Japão, foi lançada, naquele mesmo ano, 
uma bomba atômica. 
c) Foi lançada, naquele mesmo ano, uma bomba 
atômica no Japão. 
d) Uma bomba atômica naquele, mesmo ano, 
foi lançada, no Japão. 
e) No Japão, foi lançada uma bomba atômica 
naquele mesmo ano. 
 
QUESTÃO 6 
 
Marque a alternativa que preencherá 
corretamente os espaços abaixo, considerando 
o emprego da CRASE. 
 
____ duas horas da madrugada, graças ____ 
Deus, muitas pessoas fugiram ____ pressas e se 
dirigiram _____ cidade vizinha, ficando, pois, 
____ distância daquele território afetado pelos 
efeitos da bomba atômica. 
 
a) às / à / às / à / à 
b) às / a / as / a / à 
c) às / a / às / à / a 
d) as / a / às / a / a 
e) as / à / as / a / à 

QUESTÃO 7 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser preenchidas com a(s) letra(s) 
sugerida(s) nos parênteses. 
 
a) conce___ão / suce___ão / remo___ão / 
opre___ão ( SS ) 
b) en___arcar / en___iqueirar / preen___er / 
me___er ( CH ) 
c) compreen___ão/disten___ão /repreen___ão/ 
ascen___ão ( S ) 
d) avi___ar / fertili___ar / agili___ar / 
parali___ar ( Z ) 
e) a___eitar / mar___ear / enri___ecer / 
tra___eto ( J ) 
 
QUESTÃO 8 
 
Em qual alternativa a função sintática da(s) 
palavra(s) assinalada(s) está incorreta. Marque-
a. 
 
a) Nunca mais, oh bomba atômica, provoques a 
morte! (VOCATIVO) 
b) Nós precisamos de paz. (OBJETO INDIRETO) 
c) A flor está desabrochada no chão. 
(PREDICATIVO DO SUJEITO) 
d) É muito triste a bomba atômica! (OBJETO 
DIRETO) 
e) Fique a tua imagem sobre as catedrais. 
(ADJUNTO ADVERBIAL) 
 
QUESTÃO 9 
 
 Em apenas uma alternativa, a concordância 
verbal da frase está incorreta. Assinale-a. 
 
a) Qual de vocês já foi vítima de uma bomba 
atômica? 
b) Já fazem alguns anos que Hiroshima foi 
devastada por uma bomba atômica. 
c) Havia sinais de devastação naquele país. 
d) Procuram-se voluntários da paz. 
e) Os Estados Unidos investem na fabricação de 
bombas atômicas? 
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QUESTÃO 10 
 
Marque a única alternativa incorreta quanto ao 
emprego da regência verbal conforme a norma 
culta ou padrão da Língua Portuguesa. 
 
a) Obedeça aos conselhos de quem já 
presenciou uma catástrofe. 
b) Não se esqueça dos perigos que a bomba 
atômica pode causar à humanidade. 
c) Não simpatizo essa ideia de bomba atômica. 
d) Assistimos ao lançamento de uma bomba 
atômica. 
e) O Japão informou à população os perigos que 
o lançamento de uma bomba atômica pode 
causar. 
 
 
 
CONHECIMENTOS DO SUS 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Marque o número da Lei Orgânica da Saúde: 
 
a) 8080/90 
b) 8142/90 
c) 3027/86 
d) 1232/94 
e) 8089/90 
 
QUESTÃO 12 
 

Marque o número da Lei que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS e 

sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na saúde:  

 

a) 8080/90 

b) 8142/90 

c) 3027/86 

d) 1232/94 

e) 8089/90 

 
 

QUESTÃO 13 
 
São doenças de notificação compulsória: 
 
a) Dengue e Ascaridíase 
b) Hanseníase e AVC 
c) Zika e Infarto 
d) Hanseníase e Tuberculose 
e) Diabetes e Hipertensão 
 
QUESTÃO 14 
 
Relacione a primeira coluna com a segunda e 
marque a resposta correta: 
 
(1) Epidemia 
(2) Pandemia 
(3) Endemia 
 
( ) É quando uma doença infecciosa e 
transmissível ocorre numa comunidade ou 
região e pode se espalhar rapidamente entre as 
pessoas de outras regiões. 
(  ) É quando qualquer doença ocorre apenas em 
um determinado local ou região de forma 
persistente e permanente, não atingindo, nem 
se espalhando para outras comunidades. 
( )   é quando uma epidemia atinge grandes 
proporções, podendo se espalhar por um ou 
mais continentes, ou por todo o mundo. 
 
a) 1,2,3 
b) 2,3,1 
c) 1,3,2 
d) 3,2,1 
e) 3,1,2 
 
QUESTÃO 15 
 
Marque a alternativa correta sobre o vetor da 
dengue: 
 
a) Mycobacterium tuberculosis 
b) Leishmania Viannia 
c) Bacilo de Koch 
d) Aedes Aegypti 
e) Culex 
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QUESTÃO 16 
 
Assinale o item incorreto: 
 
a) SIM – Sistema de informação sobre 
mortalidade. 
b) SINASC – Sistema de informações de nascidos 
vivos. 
c) SIAB – Sistema de informação de assistência 
básica. 
d) SINAN – Sistema de informação de assistência 
neonatal. 
e) SIH/SUS – Sistema de informações 
hospitalares. 
 
QUESTÃO 17 
 
Não são consideradas lesões graves da Raiva: 
 
a) Lambedura de pele com lesões superficiais. 
b) Lambedura de mucosa. 
c) Ferimento profundo, múltiplo, em tronco. 
d) Ferimento profundo em mãos. 
e) Ferimentos na cabeça. 
 
QUESTÃO 18 
 
Sobre Febre Tifóide não podemos afirmar: 
 
a) O saneamento básico, o preparo adequado 
dos alimentos e a higiene pessoal são as 
principais medidas de prevenção da Febre 
Tifóide. 
b) A hemorragia intestinal é principal 
complicação da Febre Tifóide, que pode levar, 
inclusive à perfuração intestinal. 
c) A febre Tifóide não é uma doença de 
notificação compulsória. 
(d) A Febre Tifóide é uma doença bacteriana 
aguda, causada pela Salmonella entérica. 
e) A transmissão da Febre Tifóide pode ocorrer 
de duas maneiras principais: pela forma direta    
(contato com as mãos do doente ou portador) e 
pela forma indireta (ingestão de água ou de 
alimentos contaminados com fezes ou urina). 
 
 
 

QUESTÃO 19 
 
Dentre as Hepatites virais, qual a transmissão é 
oro-fecal? 
 
a) Hepatite C 
b) Hepatite D 
c) Hepatite B 
d) Hepatite A 
e) Nenhuma resposta está correta 
 
QUESTÃO 20 
 
Sobre Cólera, não podemos afirmar: 
 
a) É transmitida por contaminação oro-fecal 
direta ou ingestão de água e alimentos 
contaminados. 
b) É causada pela toxina da bactéria Vibrio 
Cholerae. 
c) Um fator de risco para Cólera é falta de 
saneamento básico. 
d) O tratamento é feito por reidratação oral 
(SRO) ou fluídos endovenosos. 
e) Diarréias e vômitos não são sintomas da 
Cólera. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
A atuação do Agente Comunitário de Saúde 

valoriza questões culturais da comunidade, 

integrando o saber popular com o 

conhecimento técnico. Para realizar um bom 

trabalho é preciso:  

 
a) Conhecer o território, ser proativo e não ter 
iniciativa. 
b) Nunca encaminhar pacientes aos serviços de 
saúde quando for necessário. 
c) Agir com respeito e ser antiético perante a 
comunidade e os demais profissionais. 
d) Conhecer somente os problemas da 
comunidade, sem se importar com suas 
potencialidades de crescer e de se desenvolver 
social e economicamente.  
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e) Identificar áreas e situações de risco 
individual e coletivo. 
 
QUESTÃO 22 
 
O Agente Comunitário de Saúde deve ter 
conhecimento das situações que aumentam o 
risco das pessoas adoecerem, exceto: 
 
a) Baixa renda 
b) Lixo armazenado em locais inadequados 
c) Falta de saneamento básico 
d) Água tratada 
e) Automedicação 
 
QUESTÃO 23 
 
Dentre as doenças abaixo, qual não é 
sexualmente transmissível: 
 
a) Sífilis 
b) AIDS 
c) Hanseníase 
d) Gonorréia 
e) Hepatite C 
 
QUESTÃO 24 
 
Quantas doses uma criança de 5 meses teria 
que ter tomado da vacina Pentavalente? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4  
e) 5 
 
QUESTÃO 25 
 
Não são atribuições do ACS: 
 
a) Trabalhar com adscrição de indivíduos e 
famílias em base geográfica definida, a 
microárea. 
b) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea 
e manter os cadastros atualizados. 
c) Registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde, os dados 

de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde, garantido o sigilo ético. 
d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, 
todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade. As visitas deverão ser 
programadas em conjunto com a equipe, 
considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com 
maior necessidade sejam visitadas menos vezes, 
mantendo como referência a média de uma 
visita/família/mês. 
e) Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população adscrita 
à Unidade Básica de Saúde. 
 
QUESTÃO 26 
 
A dengue é, hoje, a mais importante arbovirose 
que afeta o homem e constitui-se em sério 
problema de saúde pública. Não podemos 
afirmar: 
 
a) O Paracetamol é uma das drogas de escolha 
para tratamento. 
b) São conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. 
c) Devem ser evitados os salicilatos e os 
antiinflamatórios não hormonais, já que seu uso 
pode favorecer o aparecimento de 
manifestações hemorrágicas e acidose. 
d) Há transmissão por contato direto de um 
doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia, nem de fontes de água ou alimento. 
e) Dentre as manifestações clínicas pode-se ter: 
febre alta, cefaléia, mialgia, prostração, 
artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbital, 
náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo. 
 
QUESTÃO 27 
 
A doença de Chagas (DC) é uma das 
consequências da infecção humana pelo: 
 
a) Vírus Trypanosoma cruzi  
b) Protozoário Trypanosoma cruzi 
c) Fungo Trypanosoma cruzi 
d) Bactéria Trypanosoma cruzi 
e)Todas estão erradas 
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QUESTÃO 28 
 
Dentre as atribuições dos agentes comunitários 
de saúde no controle da Leptospirose, não 
podemos afirmar: 
 
a) Encaminhar os casos suspeitos para a 
Unidade Básica de Saúde. 
b) Desenvolver ações educativas e mobilizar a 
comunidade na prevenção de casos da doença e 
de prevenção e controle de roedores, em sua 
área de abrangência, com orientação dos 
profissionais da atenção básica e da vigilância 
epidemiológica. 
c) Orientar quanto às medidas de proteção 
individual e coletivas em ambientes propícios a 
doença. 
d) Realizar atividade de desratização química. 
e) Realizar busca ativa de casos suspeitos. 
 
QUESTÃO 29 
 
A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é 
utilizada desde a década de 1920 como medida 
preventiva complementar no controle da 
tuberculose. A vacina previne especialmente as 
formas graves da doença e é uma das mais 
utilizadas em todo mundo e sua incorporação 
nos programas de imunização teve impacto na 
redução da mortalidade infantil por TB em 
países endêmicos. Marque a alternativa 
verdadeira: 
 
a) É necessário a realização prévia de teste 
tuberculínico para a administração da vacina 
BCG. 
b) Recém-nascidos com peso ≥ 2 kg devem ser 
vacinados o mais precocemente possível, de 
preferência na maternidade, logo após o 
nascimento. 
c) A vacina BCG é administrada por via 
intramuscular, na inserção do músculo deltoide   
direito. 
d) O esquema de vacinação corresponde a uma 
dose administrada o mais precocemente 
possível, preferencialmente nas primeiras 12 
horas após o nascimento e outra com 30 dias.  

e) É indicado a vacinação da BCG em crianças 
em uso de outras terapias imunossupressoras 
(quimioterapia antineoplásica, radioterapia, 
dentre outros). 
 
QUESTÃO 30 
 
Sobre a esquistossomose, não podemos 
afirmar: 
 
a) Alguns hábitos como nadar, tomar banho ou 
simplesmente lavar roupas ou objetos na água 
infectada favorece a transmissão da 
esquistossomose. 
b) Transmissão ocorre por meio do contato 
direto com o doente. 
c) É uma doença parasitária causada pelo 
Schistosoma mansoni. 
d) É conhecida popularmente como “xistose”,    
“ barriga d´àgua” ou “doença dos caramujos”. 
e) Se não tratada adequadamente, pode evoluir 
e provocar algumas complicações. 
 
QUESTÃO 31 
 
Dentre as vacinas abaixo, quais devem ser 
tomadas no pré-natal? 
 
a) HPV, DPT e Hepatite 
b) Tétano, Febre amarela e VIP 
c) Tétano, Hepatite A e Influenza 
d) Cólera, Tétano e VOP 
e) Tétano, Hepatite B e Influenza 
 
QUESTÃO 32 
 
O sarampo é uma doença infecciosa aguda, 
grave, muito comum na infância. Sobre ela, não 
podemos afirmar: 
 
a) É transmitida de pessoa a pessoa, através de 
secreções nasofaringeas. 
b) Caracteriza-se por febre alta, tosse, coriza, 
exantema máculo-papular generalizado, 
conjuntivite e manchas de Klopic. 
c) Não existe tratamento específico para a 
infecção por sarampo. 
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d) É recomendável a administração de vitamina 
A em crianças acometidas pela doença, a fim de 
reduzir a ocorrência de casos graves e fatais. 
e) A bactéria do sarampo pertence ao gênero 
Morbillivirus, família Paramyxoviridae. 
 
 
QUESTÃO 33 
 
A Tríplice viral previne quais doenças? 
 
a) Difteria, Tétano e Coqueluche 
b) Sarampo, Rubéola e Caxumba 
c) Varicela, Meningite e Herpes 
d) Hepatite, HPV e Influenza 
e) VIP, VOP e DTP 
 
 
QUESTÃO 34 
 
A lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe 
sobre as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Assinale a alternativa 
verdadeira: 
 
a) O dever do estado exclui o das pessoas, 
família, empresas e sociedade. 
b) A saúde não é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
c) Esta lei regula, em pequena parte do 
território nacional, as ações e serviços de saúde, 
executados somente isoladamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais 
ou jurídicas de direito público ou privado. 
d) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, a renda, o lazer, 
o meio ambiente, o trabalho, educação, o 
transporte e o acesso aos bens e serviços 
essenciais. 
e) Não garante às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 
 
 
 

QUESTÃO 35 
 
Quantos dentes decíduos ou primários tem uma 
criança? 
a) 18 
b) 20 
c) 24 
d) 28 
e) 32 
 
QUESTÃO 36 
 
A diarreia é uma doença caracterizada 
principalmente pelo aumento do número de 
evacuações, com fezes aquosas (líquidas) ou de 
pouca consistência. O agente comunitário de 
saúde é importante neste processo. Marque a 
alternativa incorreta: 
 
a) Ele deve orientar a população, informando 
sobre a doença, seus sinais e sintomas, riscos e 
forma de transmissão. 
b) Acompanhar os pacientes e orientá-los 
quanto à necessidade na continuidade do 
tratamento. 
c) Um dos tratamentos para diarreia aguda é a 
hidratação. 
d) Uma das medidas de prevenção e controle da 
diarreia é melhoria nas medidas de higiene e de 
manipulação de água e alimentos. 
e) Locais de uso coletivo, como creches, escolas, 
hospitais e penitenciárias, apresentam menor 
risco de transmissão. 
 
QUESTÃO 37 
 
O teste do pezinho é um exame obrigatório para 
todos os recém-nascidos e gratuito na rede 
pública de saúde. O ministério da saúde 
preconiza que a data para coleta seja: 
 
a) 6º ao 10º dia 
b) 15º ao 20º 
c) 3º ao 5º dia 
d) 7º ao 9º dia 
e) 10º ao 15º dia 
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QUESTÃO 38 
 
São princípios básicos do SUS, exceto: 
 
a) Universalidade de acesso 
b) Equidade 
c) Integralidade de assistência 
d) Centralização político administrativa 
e) Participação da comunidade 
 
QUESTÃO 39 
 
Sobre a Malária, podemos afirmar: 
 
a) É causada pelo protozoário Plasmodium 
falciparum. 
b) É transmitida pela picada do inseto dos 
machos do gênero Anopheles. 
c) É transmitida pela picada do Culex. 
d) Nunca é transmitida por sangue infectado. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 40 
 
Sobre Escorpionismo, não podemos afirmar: 
 
a) As espécies de escorpiões frequentemente 
envolvidas nos acidentes são do Gênero TItyus. 
b) A toxina escorpiônica não possui atividade 
hemolítica. 
c) Os acidentes leves são acompanhados, de 
dor, vômitos ocasionais, taquicardia e agitações 
discretas. 
d) A intensidade e frequência dos vômitos pode 
ser sinal de gravidade. 
e) O soro ofídico é o tratamento indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


