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PORTUGUÊS

06. Assinale a alternativa cujas palavras não se acentuam no
plural.

01. Indique a alternativa em que há o mesmo encontro vocálico
da palavra Paraguai.

A) colméia, esférico, você

A) silêncio

C) hífen, éden, pólen

B) saguão

D) ímã, magnético, dândi

C) caía

E)

B) régua, vigésimo, mágoa

maracujá, vintém, armazém

D) redargüiu
E)

sangue

02. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
Segundo o que ....... os porteiros, ....... precisamente duas
horas quando ....... os sinos.

07. Marque a alternativa em que todos os substantivos são
femininos.
A) alface, sentinela, sucuri, cal
B) diabete, sanduíche, omoplata, suéter
C) omelete, aguardente, sósia, apêndice

A) diz – eram – soou

D) eclipse, apêndice, telefonema, gengibre

B) dizem – eram – soaram

E)

guaraná, fêmur, rádio

C) dizem – era – soaram
D) diz – era – soou

08. O adjetivo corresponde à locução adjetiva de açúcar é

E)

A) sacarino.

diz – era – soaram

B) açucarado.
03.

1- O cônjuge se aproximou.

C) adoçante.

2- O servente veio atender-nos.

D) sucaril.

3- O gerente chegou cedo.

E)

doce.

Não está claro se o substantivo se refere a homem ou mulher

B) no segundo período.

09. Em que frase não se empregou
concordância do termo destacado?

C) no terceiro período.

A) O relógio da igreja bateu meia-noite e meia.

D) no primeiro e no segundo períodos.

B) O pai e o filho permanecem sós na sala.

E)

C) Ganhavam a vida como pseudogurus.

A) no primeiro período.

no segundo e no terceiro períodos.

corretamente

a

D) Muito obrigado! disse-me a aluna meio comovida.
E)

Havia bastantes estrangeiros naquela região.

04. “....... dois meses que não vejo Paulo. Soube que ele esteve
....... beira de uma crise nervosa ....... menos de cinco dias
do vestibular.” A alternativa que preenche corretamente as
lacunas é

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.

A) Há, a, a.

A) Suavizar, alisar, realizar

B) Há, à, a.

B) sintonisar, agonizar, economizar

C) Há, à, à.

C) deslizar, analisar, pesquizar

D) A, a, à.

D) improvisar, radicalizar, infernisar

E)

E)

A, à, a.

batisar, catequizar, sintetisar

05. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
Neste ....... muitas ....... se comunicam somente por meio de
cartas.
A) pais, pessoas
B) paiz, pessoas
C) país, pessoas
D) país, pessôas
E)

paíz, pessôas
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. Em que região do Estado de Alagoas se encontra o
município de Viçosa?
A) No Norte.
B) No Sul.
C) No Leste.
D) No Oeste.
E)

No Centro Oeste.

12. A rua considerada a mais antiga das vias públicas de Viçosa
teve origem no velho caminho que ligava o povoado
Sabalangá a Mata Escura. A rua caracterizada no texto é
hoje oficialmente denominada
A) Rua do Quadro.
B) Rua Ladeira do Rosário.
C) Rua Epaminondas Gracindo.
D) Rua Riacho do Meio.
E)

Rua do Beco.

13. No final do século XVIII, existia um antigo caminho que
ligava o povoado Sabalangá às terras situadas na parte Sul
do Riacho do Meio. Desse antigo caminho, originou-se a rua
Gurganema, hoje denominada
A) Rua Gurupanema.
B) Rua Tibúrcio Nemésio.
C) Rua da Mata Escura.
D) Rua Manoel Francisco.
E)

Rua do Comércio.

14. O primeiro cinema de Viçosa era denominado “Cinema
Edson”. Segundo o historiador Brandão Vilela, o cinema
funcionava apenas quatro vezes por semana. Foi fundado
em 1911 por
A) Manoel Costa.
B) Tibúrcio Nemésio.
C) Alfredo Brandão.
D) Alípio Coelho.
E)

Vigário Loureiro.

15. O coreto da Praça do Quadro, construído em 1931, ainda
em comemoração ao centenário da emancipação política de
Viçosa e destinado às retretas domingueiras, foi obra
edificada na administração municipal do prefeito
A) José Maria de Melo.
B) Arnaldo de Vasconcelos Murta.
C) Luiz de França Albuquerque.
D) Aloísio de Almeida Vasconcelos.
E)

José Danglard Jucá.
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MATEMÁTICA
16. Três pessoas ganharam R$ 1.800,00 numa aposta feita num
certo jogo de loteria. Como dividir, proporcionalmente, esse
prêmio entre eles, se a 1a contribuiu com R$ 5,00, a 2a com
R$ 10,00 e a 3a com R$ 25,00 na elaboração do cartão do
jogo?
a
a
a
A) A 1 recebeu R$ 200,00, a 2 R$ 400,00 e a 3 R$ 1.000,00.
a
a
a
B) A 1 recebeu R$ 175,00, a 2 R$ 350,00 e a 3 R$ 1.125,00.
a
a
a
C) A 1 recebeu R$ 250,00, a 2 R$ 500,00 e a 3 R$ 1.050,00.
a
a
a
D) A 1 recebeu R$ 125,00, a 2 R$ 250,00 e a 3 R$ 1.425,00.

E)

a
a
a
A 1 recebeu R$ 225,00, a 2 R$ 450,00 e a 3 R$ 1.125,00.

17. Com 32 tijolos é possível construir 1 m2 de parede de uma
casa. Quanto gastarei para construir 17 m2 de parede,
sabendo-se que 1.000 tijolos custam R$ 200,00?
A) Mais de R$ 120,00.
B) Menos de R$ 110,00.
C) Menos de R$ 100,00.
D) Mais de R$ 130,00.
E)

Mais de R$ 150,00.

18. Se x = 5 é uma das raízes da equação 2x2 – ax + 5 = 0,
então a é igual a
A) 8.
B) 9.
C) 10.
D) 11.
E)

12.

19. Um terreno irregular tem o formato da figura abaixo.
30m
20m
40m

50m
30m
20m
40m
o
Qual a sua área se o ângulo de cada canto do terreno vale 90 ?

A) 2.300 m

2

B) 2.000 m

2

C) 5.500 m

2

D) 4.000 m

2

E)

2

3.500 m
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20. A soma das raízes da equação x – 4x – 5 = 0 é igual a
A) –4.
B) 5.
C) 4.
D) –5.
E)

6.

21. Nas igualdades

x
36
3
z
a soma x + y + z é
=
=
=
10
y
5
20

igual a
A) 78.
B) 90.
C) 95.
D) 110.
E)

105.

22. A equação ax2 + bx + c = 0 possui duas raízes reais
diferentes. Se ∆ = b2 – 4ac, então
A) ∆ = 0.
B) ∆ < 0.
C) ∆ > 0.
D) ∆ ≤ 0.
E)

∆ ≥ 0.

23. Se uma dúzia de banana custa R$ 1,80, então 14 bananas
custarão
A) R$ 2,10.
B) R$ 2,00.
C) R$ 2,20.
D) R$ 2,15.
E)

R$ 1,90.

24. Cem postes de eletricidade são colocados numa certa
avenida. Se a distância entre dois postes consecutivos é de
50,5 m, então, a distância entre o primeiro e o último poste é
de
A) 5.050 m.
B) 5.900 m.
C) 5.000 m.
D) 4.999,50 m.
E)

4.990 m.

25. Um avicultor vendeu 10,5 dúzias de ovos a R$ 0,20 cada
ovo. Com o dinheiro apurado comprou 15 quilos de açúcar e
ainda ficou com R$ 7,95. Podemos concluir que o quilo do
açúcar custou
A) R$ 1,10.
B) R$ 1,15.
C) R$ 1,20.
D) R$ 1,30.
E)

R$ 1,25.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. No Programa de Saúde da Família, o número de famílias
assistidas por cada agente de saúde é de
A) 50 a 100 famílias.

31. Para desenvolver as atividades de Agente Comunitário de
Saúde (ACS), esse profissional deve, obrigatoriamente,
residir

B) 100 a 200 famílias.

A) em qualquer local do município.

C) no máximo 1.000 famílias.

B) na sede do município.

D) 10 a 50 famílias.

C) nas áreas urbana ou rural indiferentemente do local de
atuação.

E)

no máximo 150 famílias.

D) nas áreas urbana ou rural dependendo do local de atuação.

27. A vacina tríplice (DPT) imuniza contra as seguintes
doenças:

na área da comunidade onde atuar.

32. A profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) é
regulamentada

A) tétano, coqueluche e difteria.
B) tétano, dengue, poliomielite.

A) pela Constituição Federal.

C) tétano, catapora, caxumba.

B) por Lei Federal.

D) cólera, coqueluche, tétano.
E)

E)

C) por portaria do Ministério da Saúde.

tétano, coqueluche, dengue.

D) por Lei Estadual.
E)

por portaria da Secretaria Estadual de Saúde.

28. São consideradas doenças endêmicas do município de
Viçosa:
33. São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, exceto:

A) dengue e febre amarela.

A) diagnosticar e tratar as verminoses da comunidade.

B) esquistossomose e doença de Chagas.

B) realizar o cadastramento das famílias.

C) leishmaniose e filariose.

C) realizar o acompanhamento das micro-áreas de risco.

D) esquistossomose e malária.
E)

D) realizar busca ativa de doenças infecto-contagiosas.

leishmaniose e oncocercose.

E)
29. A legislação que criou o Sistema Único de Saúde no Brasil
foi a

34. A prevenção do sarampo é realizada por meio
A) da vacinação.

A) Constituição Federal.

B) da fervura da água de beber.

B) Lei 8.080/90.
C) Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS/96).
D) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 012001).
E)

apoiar a inquéritos epidemiológicos.

C) de andar calçado.
D) de não tomar banho de rio.
E)

de cozinhar bem os alimentos.

Lei 8.142/90.
35. Andar calçado previne a verminose

30. A esquistossomose e a cólera
comportamento epidemiológico como

têm

geralmente

A) ascaridíase.
B) ancilostomose.

A) doenças epidêmicas.

C) enterobíase.

B) doença epidêmica e endêmica, respectivamente.

D) teníase.

C) doença endêmica e epidêmica, respectivamente.

E)

giardíase.

D) doenças endêmicas.
E)

doenças endemo-epidêmicas.

36. Quais os sinais e sintomas suspeitos de hanseníase?
A) úlceras cutâneas de bordos elevados.
B) manchas claras ou escuras na pele acompanhada de
dormência.
C) febre, dor de cabeça e vômitos.
D) diarréia com sangue.
E)
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37. No Programa de Agente Comunitário de Saúde micro-área
corresponde

43. O parasita intestinal que provoca prurido (coceira) anal é

A) a rua onde o Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua.

B) Trichuris trichiura.

B) o local onde está localizado o Posto de Saúde.

C) Ancylostoma duodenale.

C) o bairro, distrito ou sítio onde o ACS atua.

D) Enterobius vermicularis.

D) a área correspondente a duzentos metros ao redor da
residência do ACS.

E)

E)

o espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400
a 750 pessoas e corresponde à área de atuação de um
ACS.

A) Ascaris lumbricoides.

Strongyloides stercoralis.

44. Tosse, febre e escarros sanguinolentos por mais de quinze
dias é sugestivo de
A) dengue.

38. Os órgãos mais acometidos na doença de Chagas são

B) calazar.

A) pele e mucosas.

C) tuberculose.

B) cérebro e olho.

D) filariose.

C) rins e bexiga.

E)

hepatite.

D) coração, esôfago e intestino grosso.
E)

estômago e intestino delgado.

45. Qual é a atividade do Agente Comunitário de Saúde em
relação ao programa de imunização?

39. A esquistossomose é adquirida através da
A) ingestão de ovos do Schistosoma mansoni.

A) Promover a imunização de rotina das crianças e gestantes
encaminhando ao serviço de referência.

B) ingestão de água contaminada com cercária do S. mansoni.

B) acompanhar a imunização da criança até os cinco anos.

C) ingestão de carne contaminada com cercária do S. mansoni.

C) Não é de sua competência, cabendo esta tarefa ao auxiliar
de enfermagem.

D) penetração do miracídio do S. mansoni através da pele.
E)

penetração da cercária do S. mansoni através da pele.

D) Vacinar todas as crianças e gestantes de sua área.
E)

40. As meningites são doenças infecciosas que acometem

Acompanhar somente as equipes de vacinação durante as
campanhas.

A) o sistema nervoso central.
B) o coração.

46. A vacinação contra o sarampo é recomendada a partir

C) o aparelho digestivo.

A) do nascimento.

D) o aparelho respiratório.

B) do primeiro mês de vida.

E)

C) do segundo mês de vida.

o aparelho renal.

D) do sexto mês de vida.
41. A forma grave de dengue é

E)

do décimo quinto mês de vida.

A) dengue hemorrágico.
B) dengue clássico.

47. A vacina BCG imuniza contra

C) dengue renal.

A) tétano.

D) dengue cárdio-respiratório.

B) difteria.

E)

C) tuberculose.

dengue cerebral.

D) varíola.
42. Quanto à atenção dos adolescentes pelo
Comunitário de Saúde, qual a afirmativa correta?

Agente

E)

coqueluche.

A) Monitoramento das dermatoses e parasitoses.
B) Monitoramento das diarréias e promoção da reidratação
oral.

48. A idade em que a criança deve ser acompanhada pelo
Agente Comunitário de Saúde quanto a seu crescimento e
desenvolvimento é até o

C) Acompanhamento do cartão de vacinação encaminhando ao
serviço de referência.

A) primeiro mês de vida.

D) Distribuição de preservativos ou anticoncepcionais orais
para prevenir gravidez precoce.
E)

Orientação na prevenção das DST/AIDS, gravidez precoce
e uso de drogas.
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49. No acompanhamento das gestantes, o Agente Comunitário
de Saúde realiza as seguintes tarefas, exceto:
A) realizar os exames de pré-natal.
B) identificar sinais e sintomas de risco na gestação.
C) encaminhar para o serviço de pré-natal em unidade de
referência.
D) incentivar o aleitamento materno.
E)

orientar quanto à vacinação.

50. O verme conhecido popularmente como lombriga é
A) Enterobius vermicularis.
B) Trichuris trichiura.
C) Strongyloides stercoralis.
D) Ancylostoma duodenale.
E)

Ascaris lumbricoides.
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