PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SELEÇÃO PÚBLICA
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO 1
A construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) é organizado a partir
de determinados princípios e
doutrinas. Sobre o assunto, assinale
o item correto:
a) A universalidade tem por objetivo
diminuir as desigualdades, ou
seja, garante a todas as pessoas,
em igualdade de condições, o
acesso às ações e serviços dos
diferentes
níveis
de
complexidade do sistema.
b) A integralidade é a garantia de
atenção à saúde, por parte do
sistema, a todo e qualquer
cidadão (A saúde é direito de
todos e dever do Estado).
c) A descentralização é a garantia
da participação da população,
por meio dos conselhos de
saúde,
no
processo
de
formulação e avaliação das
políticas de saúde e do controle
da sua execução.
d) A descentralização se refere à
redistribuição
de
poder
e
responsabilidades, relativos às
ações e serviços de saúde, entre
os vários níveis de governo.
QUESTÃO 2
A lei 8.080/90 é a Lei Orgânica da
Saúde. Sobre ela, podemos dizer,
corretamente, que:
a) A saúde é um direito fundamental
do ser humano, sendo o Estado o
único responsável para promovêla, em todo o território nacional.
b) A lei preconiza que fatores como
moradia, saneamento básico e
renda familiar não tem nenhuma
relação com a saúde.

c) Os serviços privados (iniciativa
privada) poderão participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
d) As famílias, as empresas e a
sociedade, como um todo, não
tem
responsabilidade,
na
promoção
da
saúde
dos
cidadãos.
QUESTÃO 3
É o órgão que permite a
participação popular no Sistema
Único de Saúde:
a) Prefeitura
municipal
de
Maranguape
b) Conselho de Saúde
c) Secretaria de Saúde
d) Posto de Saúde
QUESTÃO 4
Um dos princípios do Sistema Único
de Saúde diz que este deve se
organizar de forma a garantir a
oferta necessária de ações e
serviços de saúde aos indivíduos e
à coletividade, independente das
condições econômicas, idade, local
de moradia e outros fatores. Que
princípio é esse?
a) Universalidade
b) Integralidade
c) Equidade
d) Participação da comunidade
QUESTÃO 5
O Sistema Único de Saúde (SUS)
determina que a saúde é um direito
humano e é uma conquista do povo
brasileiro. Sobre o assunto, assinale
o item correto:
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a) Foi idealizado na 8ª Conferência
de
Saúde,
criado
pela
Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pela Lei Orgânica
de Saúde de 1990.
b) O direito à saúde deve ser
garantido pelo Estado, o que
significa que o único responsável
pela promoção desse direito é a
Presidência da República.
c) A Lei Orgânica de Saúde
estabelece como deve funcionar
o sistema de saúde, apenas, nos
municípios com maior população.
d) As políticas de saúde devem ser
elaboradas, apenas, em caráter
coletivo.
QUESTÃO 6
De acordo com a Lei Orgânica de
Saúde, são objetivos e atribuições
do Sistema Único de Saúde,
exceto:
a) Identificação e divulgação dos
fatores
condicionantes
e
determinantes da saúde.
b) Promover a saúde, em caráter
estritamente individual, através
do fornecimento de serviços,
profissionais
de
saúde
e
medicamentos para a população.
c) Formulação de políticas de saúde
destinadas a promover redução
de riscos e doenças e outros
agravos, nos campos econômico
e social.
d) Promover a assistência às
pessoas através de ações de
promoção,
proteção
e
recuperação da saúde.
QUESTÃO 7
Assinale o item que não contempla
um campo de atuação do Sistema
Único de Saúde:
a) Ações
de
vigilância
epidemiológica
b) Fornecimento de moradias
c) Formação de profissionais na
área da saúde

d) Desenvolvimento científico
tecnológico na área da saúde
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QUESTÃO 8
Sobre a vigilância epidemiológica, é
correto:
a) Analisa os fatores condicionantes
e determinantes de saúde,
apenas, a nível coletivo
b) Analisa os fatores condicionantes
e determinantes de saúde a nível
individual e coletivo
c) Analisa, apenas, os fatores
determinantes de saúde, a nível
coletivo
d) Analisa, apenas, os fatores
condicionantes de saúde, a nível
coletivo.
QUESTÃO 9
Segundo a Lei Orgânica de Saúde,
são competências da direção do
Sistema Único de Saúde as citadas
abaixo, exceto:
a) Gerir e executar os serviços
públicos de saúde
b) Executar serviços de saúde do
trabalhador
c) Gerir laboratórios privados de
saúde
d) Formar
consórcios
administrativos intermunicipais.
QUESTÃO 10
Em relação ao Capítulo da Lei
Orgânica de Saúde que trata da
saúde indígena, assinale o item
correto:
a) A União não tem obrigação de
dispor de seus recursos para
financiar o Sistema de Atenção à
Saúde Indígena.
b) O Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena deverá, assim
como,
o
SUS,
ser
descentralizado, hierarquizado e
regionalizado.
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c) Os indígenas não podem ter
acesso ao SUS, pois para isso
devem contar com seu próprio
sistema de atenção à saúde.
d) As populações indígenas não
podem ter acesso às formulações
de políticas de saúde, pois
possuem uma cultura muito
diferente.
QUESTÃO 11
Assinale o item correto sobre o
Sistema Único de Saúde:
a) O atendimento e a internação
domiciliares serão realizados por
equipes multidisciplinares que
atuarão a nível de prevenção,
terapêutica e reabilitação.
b) O Sistema Único de Saúde não
contempla
a
internação
domiciliar.
c) O atendimento domiciliar deve
ser realizado, mesmo que a
família do paciente não queira,
pois é o melhor a ser feito para o
paciente.
d) Somente são incluídos no
atendimento
e
internação
domiciliares,
os
serviços
médicos;
serviços,
como
fisioterapia, devem ser pagos
pela família.
QUESTÃO 12
De acordo com o que a Lei
Orgânica de Saúde diz, sobre o
acompanhamento,
durante
o
trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, assinale o item correto:
a) A
parturiente
pode
ficar
acompanhada,
por
quantas
pessoas ele desejar, sejam
parentes ou não.
b) O acompanhante da parturiente
deve ser indicado pelo médico
que fará o parto.
c) A parturiente não tem direito a
acompanhante.

d) A parturiente pode escolher um
acompanhante, durante todo o
trabalho de parto, parto e pósparto imediato.
QUESTÃO 13
Sobre os serviços privados de
assistência de saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS),
assinale o item correto:
a) Os serviços privados não podem,
em nenhuma situação, atuar no
âmbito do SUS.
b) Empresas
estrangeiras
não
podem participar na assistência à
saúde no SUS, em nenhuma
situação.
c) Quando o SUS não puder
garantir a assistência à saúde da
população em uma determinada
área, pode recorrer à iniciativa
privada.
d) Entidades filantrópicas e ou as
sem fins lucrativos não podem
participar do SUS.
QUESTÃO 14
A respeito dos recursos humanos e
Sistema Único de Saúde, aponte o
item correto:
a) O SUS não tem nenhuma
obrigação de formar profissionais
de saúde, sendo essa uma
obrigação individual.
b) Os cargos de chefia, direção e
assessoramento, dentro do SUS,
devem ser exercidos, em regime
de tempo integral.
c) Servidores do SUS não podem
assumir mais de um cargo dentro
do sistema.
d) Não se pode valorizar a
dedicação
integral
dos
trabalhadores do SUS, pois por
causa dos baixos salários, os
profissionais são obrigados a
assumir mais de um emprego.
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QUESTÃO 15
Assinale o item correto:
a) O Conselho Nacional de Saúde
não pode interferir nas decisões
e diretrizes dos planos de saúde.
b) Os hospitais universitários e
outras instituições de ensino em
saúde não fazem parte do SUS.
c) A gratuidade dos serviços de
saúde é garantida, somente em
algumas instituições do SUS,
pois em outras pode-se cobrar
pelo atendimento, mesmo que
ela faça parte do SUS.
d) É crime empregar verbas
destinadas ao SUS para outras
finalidades fora da Lei Orgânica
de Saúde.
QUESTÃO 16
A palavra “epidemiologia” deriva do
grego e significa “estudo que ocorre
em uma população”, a partir de
indicadores epidemiológicos. Sobre
os indicadores epidemiológicos,
assinale o item correto:
a) Os indicadores não conseguem
refletir,
fidedignamente,
o
panorama
da
saúde
populacional,
porque
a
comunidade é muito dinâmica.
b) As condições socioeconômicas
não são enquadradas, como
indicador de saúde.
c) A prevalência de uma doença é o
número total de casos existentes
desta doença, numa população,
em um determinado espaço de
tempo.
d) O número de nascimentos não é
um indicador importante de
saúde de uma população.
QUESTÃO 17
São assuntos sobre os quais o
Agente Comunitário de Saúde deve
orientar a família, no que diz
respeito à saúde do adulto, exceto:

a) Esquema vacinal
b) Consumo de bebidas alcoólicas,
tabaco e outras drogas
c) Problemas de saúde (manchas
de pele, tosse, pressão alta,
diabetes)
d) Rotina da vida sexual dos
adultos.
QUESTÃO 18
Sobre a educação em saúde na
comunidade,
marque
o
item
correto:
a) O educador em saúde, deve

obrigatoriamente, promover a
mudança de comportamento em
saúde de uma comunidade,
somente a partir das informações
que ele fornece.
b) Fatores
como
nível
sócio
econômico, cultura e condições
sociais interferem no processo de
aprendizagem em saúde.
c) A educação em saúde não
consegue capacitar os indivíduos
para serem multiplicadores de
informações.
d) A educação em saúde não
contribui de forma alguma para a
consciência
crítica
da
comunidade.
QUESTÃO 19
O atendimento à saúde da criança é
uma etapa importante do trabalho
do Agente Comunitário de Saúde.
São ações de prevenção de
doenças e promoção da saúde da
criança, exceto:
a) Incentivo
ao
aleitamento
materno.
b) Dispensa imediata da vacinação
caso os pais não queiram ou não
conheçam as vacinas.
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c) Busca ativa dos faltosos às
consultas
d) Prevenção de acidentes na
infância.
QUESTÃO 20
No âmbito da saúde pública, a
consciência de que as ações de
saúde
necessitam
ser
complementadas
por
ações
educativas não é recente. Assinale
o
item
que
discorre,
adequadamente, sobre a educação
em saúde:
a) As práticas de educação em
saúde
têm
buscado
a
credibilidade da população nos
serviços oferecidos pelo sistema
de saúde, sem procurar a
conscientização dos beneficiários
sobre a validade desses serviços.
b) As ações educativas têm se
tornado processos cada vez
complexos, devido às suas
relações com outras áreas de
conhecimento
e
ação
humanística.
c) A educação sanitária é a forma
mais recente de educação em
saúde.
d) A saúde, de acordo com os
objetivos da educação em saúde,
deve ser vista, como fruto da
consciência individual.
QUESTÃO 21
A visita domiciliar está incluída nas
ações de promoção à saúde da
comunidade. Sobre o assunto,
aponte o item correto:
a) O Agente de Saúde deve realizar
procedimentos, durante a visita
domiciliar, como aplicação de
injeções e verificação de pressão
arterial.
b) O Agente de Saúde deve,
apenas, encaminhar os outros
profissionais para realizar a visita
domiciliar, como o Médico.

c) O Agente de Saúde não pode
emitir nenhum juízo de valor,
durante a visita domiciliar,
mesmo em desacordo com seus
princípios.
d) O Agente de Saúde deve buscar
uma mudança radical nos hábitos
de saúde errados que encontra
durante as visitas.
QUESTÃO 22
A educação popular em saúde
valoriza os saberes do povo e
respeita suas realidades culturais. É
uma importante ação para garantir
novas práticas sanitárias. Sobre o
assunto, assinale o item correto:
a) A educação em saúde é
prioritária dos mais esclarecidos,
que tem melhores condições de
vida.
b) A educação popular em saúde
busca
quebrar
o
modelo
tradicional de saúde, onde,
somente, se busca a cura de
doenças.
c) A educação popular em nada se
relaciona com as condições de
saúde de uma população.
d) A educação em saúde só visa a
modificação de comportamentos
individuais.
QUESTÃO 23
Leia o texto que descreve a opinião
de uma mãe de recém nascido, que
recebeu a visita do Agente
Comunitário de Saúde:
“Gostei muito de receber a visita do
Agente de Saúde, pois me
tranquilizou mais, a respeito de
muita coisa. Conversamos sobre
muitas coisas, sobre o parto,
como foi no hospital. Também
me perguntou como eu estava
me
sentindo,
se
estava
conseguindo amamentar, como
estava o bebê. Meu filhinho,
também,
teve a consulta
agendada e fui informada sobre o
5

que
deveria
fazer
para
acompanhar a saúde do bebê.”
Diante do exposto, assinale o item
correto no que diz respeito à
visita do Agente Comunitário de
Saúde à puérpera:
a) O Agente de Saúde deve orientar
a mãe quanto à amamentação e
caso perceba que ela não está
conseguindo amamentar, deve
orientá-la para dar leite artificial,
para o bebê não ficar com fome.
b) O Agente de Saúde orienta a
mãe quanto à sua higiene
corporal,
ressaltando
que,
independente do tipo de parto,
ela não pode tomar banhos todos
os dias, sob o risco de causar
infecções.
c) O Agente de Saúde deve orientar
a mãe, quanto aos cuidados com
sua saúde e a do bebê,
ressaltando inclusive a questão
da vacinação.
d) O Agente de Saúde não tem
nenhuma obrigação de marcar
consultas ou lembrar a mãe de
fazê-lo, por se tratar de uma
tarefa materna.
QUESTÃO 24
São indicadores de saúde de uma
população, exceto:
a) Existência de pessoas portadoras
de deficiência
b) Gravidez precoce
c) Indivíduos dependentes de álcool
d) Número de solteiros em uma
comunidade

QUESTÃO 25
Sobre as condições de risco social,
assinale o item correto:
a) O Agente de Saúde deve,
durante a sua prática, identificar
as situações de vulnerabilidade e
risco social, para que possam ser
tomadas medidas adequadas por
pessoas competentes para tal.
b) A pobreza não é considerada um
fator de vulnerabilidade, para
problemas de saúde.
c) Famílias com renda muito baixa e
com muitas crianças não podem
ser consideradas, como sendo de
risco.
d) O Agente de Saúde pode,
apenas,
identificar
alguma
situação de risco na sua área,
mas não pode fazer nada a
respeito.
QUESTÃO 26
Rosa é uma Agente de Saúde que
acompanha, mensalmente, todas as
suas famílias e dá ênfase às
residências, onde morem pessoas
com algum problema de saúde. Ao
chegar a uma dessas casas, Rosa
encontrou uma mãe de três
crianças,
recém-chegadas
à sua área e que relatou nunca ter
vacinado seus filhos, por não
acreditar na vacina. Qual atitude
Rosa deve tomar frente a essa
situação?
a) Não deve fazer nada, afinal, mãe
é mãe e sabe como criar seus
filhos.
b) Rosa deve orientar bastante a
mãe, quanto à importância da
vacinação,
estimulando-a
a
procurar o posto, o mais rápido
possível, para poder vacinar as
crianças e comunicar o fato ao
Coordenador do Posto de Saúde
ou da equipe, para que este,
também possa ajudá-la.
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c) Não deve dizer nada e fazer uma
denúncia anônima ao Conselho
Tutelar, antes mesmo de falar
com o Coordenador do Posto de
Saúde ou da equipe, para não se
expor e ter problemas com a
família.
d) Deve comunicar, imediatamente,
ao Coordenador do Posto ou
equipe para que este vá até a
residência dessas crianças e
tente convencer a mãe a vacinálas, afinal o Agente de Saúde não
tem
obrigação
de
realizar
nenhuma orientação.
QUESTÃO 27
A educação é um fenômeno
complexo e, em se tratando de
educação popular, assinale o item
correto:
a) A educação popular deve levar
em conta os saberes da
comunidade.
b) A educação popular tem como
objetivo mudar, radicalmente, a
cultura da comunidade, ainda
mais se estiver em desacordo
com a promoção em saúde.
c) Os hábitos da comunidade
devem ser deixados de lado,
quando se inicia um trabalho de
educação popular.
d) O Agente de Saúde deve
repassar informações para sua
comunidade, independente do
modo como o faz, pois a
linguagem do profissional é a
correta e é o que as pessoas
devem aprender.
QUESTÃO 28
Para se avaliar as famílias de uma
área, existem vários instrumentos
com este fim, dependendo de vários
fatores. O genograma é um deles.
Sobre o assunto, assinale o item
correto:

a) O genograma é o único meio de
avaliação de famílias aceito na
atenção básica.
b) O genograma é um meio de
avaliação das famílias, porém ele
não pode ser usado por não
abranger todos os membros da
família.
c) O
genograma
tem
a
desvantagem
de
ser
um
documento bastante extenso,
não permitindo ao profissional
uma visão sucinta da dinâmica
familiar.
d) O
genograma
permite
a
ampliação
do
conhecimento
sobre as famílias, assim como a
visualização dos agravos de
saúde e planejamento de ações.
QUESTÃO 29
O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) foi criado em 13
de julho de 1990, com o objetivo de
proteger a juventude. Sobre o ECA,
assinale o item correto:
a) Segundo o ECA, criança é a
pessoa até os catorze anos de
idade e adolescente aquela entre
catorze e vinte e um, que é
quando se atinge a maioridade
legal.
b) É dever exclusivo do Poder
Público a efetivação dos direitos
referentes à saúde a criança e do
adolescente.
c) O poder público não tem a
obrigação
de
propiciar
alimentação à gestante ou nutriz
que estejam precisando
d) É obrigação dos hospitais e
demais estabelecimentos de
saúde
manter
alojamento
conjunto, deixando o neonato
permanecer junto à mãe.
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QUESTÃO 30
A respeito do Estatuto do Idoso,
assinale o item correto:
a) O idoso internado não pode ter
acompanhantes,
durante
a
internação, visto que neste caso,
ele
se
encontra
sob
a
responsabilidade da instituição
de saúde.
b) O idoso tem direito à moradia
digna, seja na família ou
desacompanhado
de
seus
familiares, ou em instituição
pública.
c) A gratuidade nos serviços
públicos
de
transporte
é
garantida
aos
maiores
de
sessenta anos, em todo o
território nacional.
d) O idoso não tem direito à
internação domiciliar, porque
essa modalidade não garante ao
idoso, condições adequadas de
tratamento.
QUESTÃO 31
É importante que a equipe de saúde
tenha conhecimento de sua área de
atuação, da história do seu território
e suas características. Sobre o
assunto, marque o item correto:
a) O modo como a comunidade vê a
unidade de saúde não determina
como se dará a relação entre ela
e os serviços de saúde.
b) Os profissionais de saúde devem
conhecer sua clientela para
assim definir os tipos de ações
de saúde a serem desenvolvidas
e como elas ser realizadas.
c) O conhecimento da área de
atuação não fornece dados para
a elaboração de políticas de
saúde.

d) Os profissionais de saúde de
uma unidade não tem a
necessidade de conhecimento da
área, visto que a população
procurará o serviço de qualquer
jeito.
QUESTÃO 32
A respeito de ética e cidadania,
aponte o item correto:
a) A ética é um comportamento
apenas individual
b) A ética se liga com a verdade e é
o primeiro passo para se
aproximar do comportamento
correto
c) A ética em nada interfere nas
relações entre comunidade e
serviços de saúde.
d) A ética se refere apenas ao
comportamento coletivo de uma
população.
QUESTÃO 33
Sobre os termos apresentados
abaixo e sua descrição, assinale o
item correto:
a) Microárea é uma área delimitada,
geograficamente, para facilitar a
administração
municipal
e
consiste em um processo de
mudança das práticas sanitárias.
b) Área
de
abrangência
corresponde
a
uma
área
delimitada
geograficamente,
organizada em torno dos serviços
de saúde existentes.
c) Território corresponde à área de
responsabilidade de uma unidade
de saúde, baseada na lógica da
vigilância em saúde.
d) Microárea é um segmento da
divisão geográfica da área de
abrangência,
composto
de
domicílios,
sob
a
responsabilidade de um Agente
de Saúde.
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QUESTÃO 34
Para
que
sejam
construídos
projetos
de
intervenção
que
melhorem a qualidade de vida da
comunidade é preciso que se faça
um levantamento das condições de
vida e de saúde dessa população.
a) O levantamento das informações
da comunidade deve ser feito a
partir
da
observação
dos
profissionais, que possuem as
técnicas adequadas de análise,
sem a necessidade de escuta da
população.
b) O
diagnóstico
demográfico
engloba, apenas, as informações
relativas à faixa etária da
comunidade.
c) O diagnóstico socioeconômico
fornece
informações
sobre
condições de moradia, ocupação,
escolaridade,
meios
de
comunicação, recursos sociais e
transporte.
d) O Agente de Saúde não faz o
levantamento das informações
sobre a comunidade, pois esta é
uma
responsabilidade
da
prefeitura, que as fornecerá.
QUESTÃO 35
As informações colhidas pelos
agentes
de
saúde
na
sua
comunidade serão registradas em
formulários específicos. Qual o
documento que registra cada família
da área do Agente de Saúde,
contendo todas as informações
importantes sobre cada domicílio,
incluindo o nome de cada morador?
a) Ficha D
b) Ficha B
c) Ficha A
d) Ficha C

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Casa de Campo
Eu quero uma casa no campo onde
eu possa cantar muitos “rocks
rurais”
E tenha somente a certeza dos
amigos do peito e nada mais.
Eu quero uma casa no campo onde
eu possa ficar
Do tamanho da paz e tenha
somente a certeza
Dos limites do corpo e nada mais.
Eu quero carneiros e cabras
pastando, solenes, no meu jardim
Eu quero o silêncio das línguas
cansadas
Eu quero a esperança de óculos e
um filho de cuca legal.
Eu quero plantar e colher com amor
a pimenta e o sal.
Eu quero uma casa no campo
Do tamanho ideal pau-a-pique, sapé
Onde eu possa guardar meus
amigos
E meus discos, meus livros e nada
mais.
Zé Rodrix
Com base no texto e em seu
conhecimento próprio, responda ao
que se pede
QUESTÃO 36
O autor quer uma casa de campo
a) moderna.
b) requintada.
c) grande.
d) modesta.
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QUESTÃO 37
Não se aplica bem à casa a que o
autor se refere, o adjetivo
a) citadina.
b) bucólica.
c) rústica.
d) campestre.
QUESTÃO 38
Pode-se dizer que [...] amigos do
peito são os amigos
a) antigos.
b) fraternos.
c) profissionais.
d) interioranos.
QUESTÃO 39
O poeta não quer ter preocupação
com problemas externos. Isso está
expresso em
a) [...] e tenha somente a certeza
dos limites do corpo
b) Eu quero a esperança de óculos
e um filho de cuca legal.
c) Onde eu possa guardar meus
amigos.
d) Do tamanho ideal pau-a-pique.
QUESTÃO 40
Hoje, pela nova reforma ortográfica,
“ pau a pique” deve ser escrito
sem a presença do hífen, assim
como todas as expressões da
alternativa
a) ano
luz/guarda
noturno/bem
visto.
b) cão de guarda/fim de semana/
sala de jantar.
c) recém
casado/água
de
colônia/arco da velha.
d) primeiro sargento/erva doce/erva
do chá.

QUESTÃO 41
A palavra somente aparece duas
vezes no texto e é classificada, em
ambos os casos, morfologicamente
como
a) substantivo.
b) adjetivo.
c) conjunção.
d) advérbio.
QUESTÃO 42
Eu quero uma casa no campo na
voz passiva analítica sem mudança
de tempo, modo pessoa ou número
tem a estrutura correta em
a) Quer-se uma casa no campo por
mim.
b) O campo da casa é querido por
mim;
c) Uma casa no campo é querida
por mim.
d) Uma casa e um campo são
queridos por mim.
QUESTÃO 43
São
acentuadas,
na
mesma
sequência e pela mesma regra de
línguas, óculos e sapé, as
palavras da alternativa
a) album/orgão/jabuti.
b) area/triade/vatapa.
c) amavel/interim/urubu.
d) cadaver/forceps/armazem.
QUESTÃO 44
O texto fala de “cabras e carneiros”.
Assinale
a
alternativa
cujos
coletivos
se
referem,
respectivamente, a esses animais.
a) Fato e rebanho.
b) Fauna e flora.
c) Matilha e vara.
d) Manada e rebanho.
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QUESTÃO 45
Assinale a única frase errada
quanto ao emprego do pronome EU.
a) Até eu, naquele dia, fui enganado
pelos políticos.
b) És mais inteligente que eu.
c) Este exercício é para eu fazer.
d) Deixe eu ver os livros novos.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 46

QUESTÃO 50

A 40 km/h faça o percurso entre
duas cidades em 6 horas.
Trafegando a 120 km/h, qual o
tempo estimado para percorrer este
trajeto?

Rosa saiu de casa para fazer
compras às 13h 45min, caminhou
até o supermercado que fica a 15
minutos de sua casa, fez as
compras e permaneceu no local por
uma hora e meia. A que horas
chegou em casa, de volta

a) 2 h;
b) 4 h;
c) 12 h;
d) 15 h.
QUESTÃO 47
Um trabalhador que ganhava R$
600,00 em maio passou a receber
R$ 870,00 em junho. Qual o
percentual de aumento que lhe foi
concedido?

O resultado da expressão
(7 x 3) – (2 x 6) + (9 x 8) – (4 x 5) é
a) 59;
b) 71;
c) 61;
d) 65.

a) 14h;
b) 14h 30min;
c) 15h 15min;
d) 15h 45min.
RASCUNHO

a) 10%;
b) 24%;
c) 30%;
d) 45%.
QUESTÃO 48
Um incêndio em uma floresta que
começou às 4h 35 min só foi
controlado 40 minutos depois. A que
horas acabou o incêndio?
a) 5h 10 min;
b) 5h 15 min;
c) 5h 40 min;
d) 5h 25 min;
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