
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

PROVA OBJETIVA  

PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Prezado candidato(a), você recebeu o seguinte material: 
 
- um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas, cada uma apresentando 4 (quatro) 
alternativas e o tema da redação; 

- um cartão resposta para as questões objetivas e para escrever a redação. 

INSTRUÇÕES: 

- Verifique se a numeração das questões e a paginação no caderno de questões estão corretas. 

- O caderno de questões deverá ser utilizado para anotações e será recolhido após o término da prova. 

- Leia com atenção cada questão e assinale no cartão resposta apenas uma alternativa para cada 
questão. Somente as respostas assinaladas no cartão resposta serão objeto de correção. NÃO HAVERÁ 
SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO. 

- A maneira correta de marcação no cartão resposta é cobrir fortemente, com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, sem ultrapassá-lo, conforme exemplo 
abaixo: 

 

 

Fique atento à disposição da numeração das questões no cartão resposta, para evitar erros no registro 
das respostas. 

- Não receberão pontuação as questões em que houver: 

. falta de nitidez na marcação; 

. resposta não assinalada; 

. mais de uma alternativa assinalada; 

. rasura. 
 

- Redação: escreva com letra legível, sem rasuras, utilizando apenas o espaço das linhas no cartão 
resposta; no mínimo 10 linhas e no máximo 25. 

-  Início da prova:  09:00 horas. 
- Término da prova: 12:00 horas. 

- Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão 
resposta e retirar-se do recinto. 

- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados juntos, quando todos 
tiverem concluído a prova e após ter sido feito o registro dos seus nomes pela fiscalização na lista de 
presença. 

 

Boa Prova! 

A 

   
C D 



LÍNGUA PORTUGUESA 

O analfabetismo funcional persiste entre os jovens brasileiros: 15% deles não têm habilidades de 

leitura e escrita compatíveis com sua escolaridade 

 

Eles frequentam ou frequentaram a escola. Mesmo os que sabem ler e escrever têm dificuldade para 

compreender textos curtos e localizar informações, inclusive as que estão explícitas. Quanto à 

Matemática, lidam com os números que são familiares, como os de telefones e os preços, ou realizam 

cálculos simples. A compreensão do que observam ou produzem é limitada e emperra seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Essa triste condição é parte da vida de 15% da população brasileira com idade entre 15 e 24 anos que é 

considerada analfabeta funcional, segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), divulgado neste 

mês. Desses jovens, 2% são analfabetos absolutos (não sabem ler e escrever, embora alguns consigam 

ler números familiares) e 13% são alfabetizados de nível rudimentar (leem textos curtos, como cartas, e 

lidam com números em operações simples, como o manuseio de dinheiro). 

 

(Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) entre jovens Fonte: Instituto Paulo Montenegro/IBOPE) 

A parcela de jovens brasileiros que está no patamar ideal, o de alfabetizados de nível pleno (aqueles que 

leem e interpretam textos longos e resolvem cálculos com maior quantidade de elementos e etapas), está 

longe de ser satisfatória: eles são apenas um terço da população. O percentual de analfabetos funcionais 

é grande, inclusive quando se analisa o desempenho dos estudantes que cursaram até a 8ª série: Quase 

um em cada quatro brasileiros sai do Ensino Fundamental sem saber ler e escrever bem.  

(http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/avaliacao/uma-lenta-caminhada-analfabetismo-funcional-alfabetismo-inaf-

instituto-paulo-montenegro-leitura-escrita-518768.shtml ‘adaptado’) 



 

1. Segundo o texto, 

a) 2% da população brasileira com idade entre 15 e 24 anos é considerada analfabeta funcional 

rudimentar. 

b) Apenas um terço da população mundial é alfabetizado em nível pleno. 

c) 15% da população do Brasil com idade entre 15 e 24 anos é analfabeta funcional. 

d) Quatro brasileiros saem do Ensino Fundamental sem saber ler e escrever bem. 

 

2. Observe o gráfico a assinale a alternativa incorreta. 

a) No ano de 2009, 85% dos jovens eram funcionalmente alfabetizados. 

b) No ano de 2007, 3% dos jovens eram analfabetos. 

c) O número de jovens funcionalmente alfabetizados em nível básico aumentou entre os anos de 2007 e 

2009. 

d) O número de jovens funcionalmente alfabetizados plenamente aumentou entre os anos de 2007 e 2009.  

 

3. Com base nas informações do texto somente não se pode afirmar que: 

a) Há jovens que, mesmo sabendo ler e escrever, têm dificuldade para compreender textos curtos e 

localizar informações. 

b) Os analfabetos absolutos sabem ler e escrever com dificuldades. 

c) Na pesquisa, o analfabetismo funcional foi dividido em duas categorias: nível rudimentar e absoluto. 

d) A pesquisa foi feita com jovens entre 15 e 24 anos. 

 

4. No segmento “O percentual de analfabetos funcionais é grande, inclusive quando se analisa o 

desempenho dos estudantes que cursaram até a 8ª série”, o termo sublinhado não pode ser substituído 

por: 

a) até  

b) também 

c) mesmo 

d) embora 

 

5. Assinale a alternativa cujo termo em parênteses é antônimo do termo sublinhado: 

a) 13% são alfabetizados de nível rudimentar. (elementar) 

b) 15% deles não têm habilidades de leitura e escrita compatíveis com sua escolaridade. (condizentes) 

c) O analfabetismo funcional persiste entre os jovens brasileiros. (descontinua) 

d) Desses jovens, 2% são analfabetos absolutos. (totais) 

 



6. Assinale a opção na qual a frase abaixo foi reescrita sem alteração de sentido. 

“Mesmo os que sabem ler e escrever têm dificuldade para compreender textos curtos e localizar 

informações, inclusive as que estão explícitas.” 

a) Até os que sabem ler apresentam dificuldade para compreender textos curtos e localizar informações, 

mesmo que explícitas.  

 b) Mesmo os que sabem ler e escrever apresentam dificuldades, inclusive explícitas, de compreensão e 

localização de textos curtos e informações. 

c) Eles têm dificuldades explícitas para compreender textos curtos e localizar informações, por saberem 

ler. 

d) Já que sabem ler, têm dificuldade para compreender e localizar textos curtos e informações explícitas.  

 

7. Em “não sabem ler e escrever, embora alguns consigam ler números familiares”, a palavra sublinhada 

tem valor semântico de: 

a) concessão 

b) causa 

c) condição 

d) adversidade 

 

8. No trecho “15% deles não têm habilidades de leitura e escrita”, há: 

a) um período simples 

b) dois períodos simples 

c) um período composto de duas orações 

d) um período composto de três orações 

 

9. A opção que representa, respectivamente, as classes das palavras sublinhadas em “Essa triste 

condição é parte da vida de 15% da população brasileira com idade entre 15 e 24 anos” é: 

a) verbo – substantivo – preposição – substantivo – pronome 

b) verbo – adjetivo – artigo – substantivo – conjunção 

c) pronome – advérbio – artigo – adjetivo – conjunção 

d) pronome – adjetivo – verbo – substantivo - preposição 

 

10. Analise com atenção as seguintes afirmações e assinale a alternativa incorreta. 

a) Escola, inclusive e telefone são palavras paroxítonas. 

b) Rudimentar e compreensão são palavras oxítonas. 

c) Números e nível são palavras proparoxítonas. 

d) Frequentaram e matemática são polissílabos. 

 



11. Sabendo-se que substantivo comum de dois gêneros é aquele cujas formas masculina e feminina são 

idênticas, mas são diferenciáveis pela presença de um modificante, assinale a alternativa que apresente 

dois exemplos desse tipo de substantivo: 

a) jovem, estudante 

b) homem, médico 

c) pessoa, vítima  

d) monstro, vaca 

 

12. O tipo de sujeito da frase “Essa triste condição é parte da vida de 15% da população brasileira” é: 

a) oculto 

b) simples 

c) indeterminado  

d) sujeito composto 

 

13. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases a seguir. 

I. Este bolo é para _____ comer? 

II. Para ____, está tudo perfeito. 

III. Não sabia que era para _____ sair mais cedo. 

a) mim – eu – mim 

b) eu – mim – mim 

c) mim – eu – eu  

d) eu – mim – eu  

 

14. Assinale a única opção correta quanto à concordância verbal: 

a) Os doces e tortas que vendem na minha rua faz muito sucesso. 

b) Aconteceram coisas engraçadas comigo hoje. 

c) Haviam muitas pessoas ouvindo a palestra. 

d) Eu, minhas primas e tias estão saindo de férias. 

 

15.  Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra 

sublinhada na primeira é: 

a) vazamento / re__ar 

b) jeito / berin__ela 

c) amorzinho / cami__inha 

d) compositor / qui__er 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Masculino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminino


MATEMÁTICA 

16. Um estivador transportou de um container para um caminhão 15 sacas de arroz. Durante este serviço, 

perderam-se 8 quilos de arroz. Se a quantidade de arroz acondicionada no caminhão foi de 172 Kg, 

quantos quilogramas cada saca de arroz continha? 

a) 12 Kg 

b) 16 Kg 

d) 14 Kg 

e) 9 Kg 

 

17. Preparando-se para os Jogos Olímpicos, que acontecerão em 2016, na cidade do Rio de Janeiro, o 

Governo Federal tem aumentado o investimento na formação de atletas. Em 19 de março deste ano, a 

presidenta Dilma Roussef comemorou o aumento de 30%, em relação ao ano de 2011, no número de 

atletas que recebem a Bolsa Atleta — incentivo financeiro para que atletas possam dedicar mais tempo 

ao esporte. Se em 2012, um total de 4.243 esportistas são beneficiários do programa, em 2011 esse 

número era de aproximadamente: 

a) 3.264 atletas 

b) 1.273 atletas 

c) 1414 atletas 

d) 2.970 atletas 

 

18. Partindo da ideia de que temos um conjunto F ao qual pertencem os elementos resultados da 

interseção entre os conjuntos C e D. Podemos dizer que este conjunto F é: 

a) formado por todos os elementos dos conjuntos C e D. 

b) formado pelos elementos presentes no conjunto C que não se encontram no conjunto D. 

c) formado por elementos que não pertencem aos conjuntos C e D. 

d) formado por elementos presentes ao mesmo tempo nos conjuntos C e D. 

 

19. O valor da passagem do ônibus em uma cidade era, no ano anterior, R$ 2,30 e passou, após o 

reajuste anual, para R$ 2,53. Qual foi o índice do reajuste do valor da passagem? 

a) 13% 

b) 10% 

c) 18% 

d) 15% 

 

20. Os irmãos Pedro e Felipe decidiram visitar uma tia que mora em uma cidade que fica a 650 km de 

distância. Durante a viagem, eles revezaram a direção e coube a Pedro guiar o carro por 3/5 do caminho, 

com seu irmão dirigindo o restante. Por quantos quilômetros dirigiu Felipe? 

a) 260 km 

b) 120 km 

 



c) 390 km 

d) 320 km 

 

21. Podemos dizer que a fração 3/4 equivale a que porcentagem? 

a) 12% 

b) 0,75% 

c) 60% 

d) 75% 

 

22. Observando a seguinte progressão aritmética (-5, -10, -15, -20,...) podemos afirmar que: 

a) é formada apenas por números naturais 

b) sua razão é 5 

c) é uma P.A. crescente 

d) é uma P.A. decrescente 

 

23. Considerando que a soma de três números consecutivos é 234, assinale a alternativa que representa o 

maior número dessa sequência: 

a) 79 

b) 89 

c) 77 

d) 81 

 

24. Um médico receitou a um paciente uma dose diária de 20 ml de um determinado medicamento. Se ao 

longo do tratamento, o paciente ingeriu 300 ml deste remédio, por quantos dias o paciente cumpriu o 

tratamento? 

a) 60 dias 

b) 20 dias 

c) 15 dias 

d) 18 dias 

 

25. Se um dos lados de um triângulo equilátero mede 6cm, baseado nas propriedades deste tipo de 

triângulo, assinale a afirmativa que traz a afirmação incorreta: 

a) A soma dos outros dois lados é 12 cm. 

b) A soma de seus ângulos é 180°. 

c) A soma dos três lados é 24 cm. 

d) Todos os seus ângulos medem 60°. 

 



26. Pedro e Flávia possuem, juntos 60 bombons. Se subtrairmos do dobro dos bombons de Pedro os 

bombons de Flávia, teremos 15 bombons. Quantos bombons Pedro possui? 

a) 36 bombons 

b) 18 bombons 

c) 40 bombons 

d) 25 bombons 

 

27. Renata abasteceu seu carro com 40 litros de gasolina. Sabendo que a mistura com etanol corresponde 

a 18% do volume abastecido, podemos dizer que há quantos litros de etanol no tanque do automóvel de 

Renata? 

a) 10 litros 

b) 7,2 litros 

c) 2,22 litros 

d) 6,6 litros 

 

28. Seis amigas se reuniram em uma noite de domingo e decidiram comer uma pizza. Dividiram-na em 12 

fatias iguais e todas comeram, deixando apenas 3 fatias. O total de fatias devoradas corresponde à: 

a) 4/6 da pizza 

b) 25% da pizza 

c) 75% da pizza 

d) 2/5 da pizza 

 

29. Três amigos possuem 18, 25 e 32 anos. Qual é a média de idade entre eles? 

a) 25 anos 

b) 27 anos 

c) 23 anos 

d) 24 anos 

 

30. Lucíola reproduziu fielmente um desenho que tem 30cm de altura e 22cm de largura. O desenho de 

Lucíola possui 7,5 cm de altura. Qual a largura que ele deve ter para que seja exatamente proporcional ao 

modelo? 

a) 3,5 cm 

b) 5,5 cm 

c) 4,7 cm 

d) 2,2 cm 



 

REDAÇÃO 

Com base no texto da prova de Língua Portuguesa e na charge abaixo, desenvolva um texto dissertativo 

(de 10 a 25 linhas) apresentando sua opinião sobre a qualidade da Educação no Brasil. Explore 

argumentos e exemplos que sustentem seu ponto de vista.  

 

 


