
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: 14:00 horas. 
- Término da prova: 17:00 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 

Site reúne opinião de usuários de todo o país sobre serviços de saúde 

Projeto quer ajudar população na escolha de médicos e hospitais para se tratar 

 

Se você acha que as reclamações sobre atendimento em determinado hospital se perdem na ouvidoria e 

nunca vão promover alguma mudança, a estreia de um site que reúne impressões dos pacientes a 

respeito de médicos e unidades de saúde pode alimentar suas esperanças. O projeto (Im)paciente entrou 

no ar em novembro, com a proposta de orientar pacientes na escolha dos profissionais para atendê-los, 

assim como clínicas e hospitais, baseados na opinião de outros usuários. A avaliação é feita por critérios 

criados por especialistas do Departamento de Planejamento em Saúde da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

- O objetivo é ajudar a melhorar a assistência médica, a satisfação das pessoas e servir de suporte para 

os gestores de saúde - explica o médico Ricardo Heber, criador do site. 

Funciona assim: no site, está disponível a lista de todos os médicos do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), assim como estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), e o paciente pode responder as perguntas sobre atendimento em consultas, exames, 

internação e emergência. Pode também deixar um comentário com suas impressões. Depois disso, outro 

usuário digita no campo de busca o nome de um profissional ou unidade e receberá ali o resultado da 

avaliação do público, apurado e organizado pelos especialistas da UFF. O projeto é destinado tanto para a 

rede pública, quanto para a privada. 

(http://oglobo.globo.com/saude/site-reune-opiniao-de-usuarios-de-todo-pais-sobre-servicos-de-saude-

4357244 - ‘adaptado’) 

 

1. O tema central do texto é: 

a) O médico Ricardo Heber. 

b) As reclamações sobre atendimento em hospitais. 

c) A estreia de um site que reúne a opinião de pacientes sobre médicos e unidades de saúde. 

d) A avaliação feita por especialistas do Departamento de Planejamento em Saúde da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

 

2. Qual é o objetivo do projeto (Im)paciente? 

a) Ajudar a melhorar a assistência médica, a satisfação das pessoas e servir de suporte para os gestores 

de saúde. 

b) Reunir impressões dos pacientes a respeito de médicos e unidades de saúde. 

c) Avaliar os especialistas do Departamento de Planejamento em Saúde da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

d) O paciente responder as perguntas sobre atendimento em consultas, exames, internação e emergência. 

 

 

 



3. Assinale a alternativa correta em relação ao texto. 

a) O projeto (Im)paciente ainda não entrou no ar. 

b) O projeto é destinado somente à rede pública. 

c) O site foi criado pelo médico Ricardo Heber. 

d) Projeto possibilita que a população agende suas consultas. 

 

4. A palavra sublinhada no trecho “Pode também deixar um comentário com suas impressões” somente 

por ser substituída, sem alteração de sentido, por: 

a) gostos 

b) opções 

c) necessidades 

d) opiniões 

 

5. Observe a frase “– O objetivo é ajudar a melhorar a assistência médica, a satisfação das pessoas e 

servir de suporte para os gestores de saúde – explica o médico Ricardo Heber, criador do site.” Assinale a 

opção na qual a frase foi reescrita de acordo com a norma culta e mantendo o sentido original.  

a) O médico Ricardo Heber, explica que o objetivo é ajudar a melhorar a assistência médica, a satisfação 

das pessoas e servir de suporte para os gestores de saúde, criador do site. 

b) O criador do site médico, Ricardo Heber, questiona se ajudará a melhorar a assistência médica, a 

satisfação das pessoas e servir de suporte para os gestores de saúde. 

c) Ajudar a melhorar a assistência médica, a satisfação das pessoas e servir de suporte para os gestores 

de saúde são os objetivos do site, segundo o médico Ricardo Heber. 

d) – O objetivo é a melhora da assistência médica, a satisfação das pessoas e servir de suporte para os 

gestores de saúde – hesita o criador do site, Ricardo Heber. 

 

6. “Se você acha que as reclamações sobre atendimento em determinado hospital se perdem na ouvidoria 

e nunca vão promover alguma mudança, a estreia de um site que reúne impressões dos pacientes a 

respeito de médicos e unidades de saúde pode alimentar suas esperanças. O projeto (Im)paciente entrou 

no ar em novembro, com a proposta de orientar pacientes na escolha dos profissionais para atendê-los”. 

De acordo com o contexto, os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, a: 

a) estréia / pacientes 

b) site / pacientes 

c) impressões / escolha 

d) site / profissionais 

 

7. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado tem a sílaba tônica recaindo na penúltima sílaba: 

a) “Projeto quer ajudar população na escolha de médicos...” 

b) “...assim como clínicas e hospitais...” 

c) “A avaliação é feita por critérios criados por especialistas” 

d) “Site reúne opinião de usuários de todo o país sobre serviços de saúde” 



 

8. A alternativa que apresenta o verbo no pretérito perfeito é:  

a) “Se você acha que as reclamações...” 

b) “O projeto (Im)paciente entrou no ar em novembro...” 

c) “outro usuário digita no campo de busca o nome de um profissional...” 

d) “receberá ali o resultado da avaliação do público...” 

 

9. Observe a sentença “Depois disso, outro usuário digita no campo de busca o nome de um 

profissional...” e marque a alternativa que indica, respectivamente, a classificação sintática dos termos 

destacados. 

a) sujeito / objeto direto 

b) predicativo do sujeito / sujeito 

c) sujeito / predicativo do sujeito 

d) sujeito / complemento nominal 

 

10. “...orientar pacientes na escolha dos profissionais para atendê-los”. O vocábulo pertencente à mesma 

classe gramatical da palavra em destaque é: 

a) se 

b) de 

c) o 

d) é 

 

11. Os vocábulos “respeito”, “assistência” e “assim”, são, respectivamente: 

a) trissílabo, trissílabo, dissílabo 

b) trissílabo, polissílabo, dissílabo 

c) trissílabo, dissílabo, monossílabo 

d) polissílabo, trissílabo, trissílabo 

 

12. Na frase “Depois disso, outro usuário digita no campo de busca o nome de um profissional ou unidade 

e receberá ali o resultado da avaliação do público”, emprego da vírgula se justifica por: 

a) separar elementos coordenados 

b) isolar expressões explicativas 

c) isolar o vocativo 

d) separar adjunto adverbial deslocado 

 

13. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O plural de chão é chãos, de papel é papéis. 

b) O plural de chapéu é chapéus, de órgão é órgãos. 

c) O plural de cidadão é cidadãos, de canil é canis. 

d) O plural de folião é foliãos, de troféu é troféis. 

 



14. Assinale a alternativa que está em desacordo com a norma culta: 

a) Informaram o atraso do médico aos pacientes. 

b) Prefiro romance à comédia. 

c) Tínhamos certeza que você viria. 

d) Custou ao atleta acreditar na derrota. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos números 763 e 814. 

a) setecentos e sessenta e três / oitocentos e quatorze 

b) setessentos e sessenta e três / oitossentos e quatorze 

c) setecentos e secenta e três / oitocentos e quatorse 

d) setecentos e sessenta e tres / oitocentos e quatorse 

 

MATEMÁTICA 

16. Observando a seguinte progressão aritmética: (12, 9, 6, 3) poderíamos afirmar que sua razão é: 

a) 3 

b) -3 

c) geométrica 

d) crescente 

 

17. Um supermercado reajustou o valor do quilo do feijão em 20%. Se o preço anterior da mercadoria era 

de R$ 2,35, o novo valor será de: 

a) R$ 2,95 

b) R$ 4,70 

c) R$ 2,75 

d) R$ 2,82 

 

18. Um caminhão transportou entre as cidades de Santos e Florianópolis uma carga de 18 galões de seis 

litros de um componente químico utilizado na produção de detergente. O volume total da carga entregue 

pelo caminhão foi de 65 litros. Quantos litros foram perdidos durante o trajeto? 

a) 45 litros 

b) 73 litros 

c) 26 litros 

d) 43 litros 

 

19. Um artista, famoso por reproduzir quadros maiores em mini-pinturas, vai fazer a reprodução de uma 

tela de 21 cm de largura, por 35 cm de altura. Se a reprodução ficou com 5 cm de altura, qual é a medida 

da largura, para que o mini-quadro mantenha a proporção com o original? 

a) 3 cm 

b) 7 cm 

c) 9 cm 



d) 1 cm 

 

20. A soma das idades de Ricardo e seu primo mais velho, Marcos, é 36 anos. Marcos tem o triplo da 

idade de Ricardo. Qual é a idade de Ricardo? 

a) 9 anos 

b) 7 anos 

c) 8 anos 

d) 4 anos 

 

21. Observe o triângulo abaixo e assinale a opção que representa o valor correto do ângulo X: 

a) 60° 

b) 15° 

c) 30° 

d) 45° 

 

 

 

22. Um ala de uma equipe de basquete foi, por três vezes consecutivas, o cestinha de sua equipe. Na 

primeira partida ele marcou 15 pontos, na segunda 48 e na terceira 36. Qual foi a média de pontos do 

atleta nessas três partidas? 

a) 33 pontos 

b) 36 pontos 

c) 39 pontos 

d) 42 pontos 

 

23. Manoel e 14 amigos foram num restaurante.  Para pagarem a conta cada um contribuiu com R$ 10,00. 

O garçom trouxe o troco de R$ 30,00. Qual o valor da conta? 

a) R$150,00 

b) R$140,00 

c) R$130,00 

d) R$120,00 

 

24. Uma enfermeira deve aplicar em um paciente 4/5 de uma garrafa que contém 1 litro de soro fisiológico. 

Quantos mililitros de soro esse paciente receberá? 

a) 600 ml 

b) 800 ml 

c) 250ml 

d) 750ml 

 



25. Abaixo temos a imagem do quadro de Cândido Portinari intitulado “Mulher e Criança”. De 1938, a obra, 

influenciada pelo movimento mexicano conhecido como Muralismo apresenta grandes dimensões, tendo 

1,00 m x 0,81 m. Assinale abaixo a opção que traz a dimensão correta dessa obra em metros quadrados: 

a) 810 m² 

b) 81 m² 

c) 0,81 m² 

d) 16,2 m² 

 

 

 

 

 

 

 

26. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que a representa em número fracionado: 

       a) 3/4 

b) 5/6 

c) 3/8 

d) 8/3 

 

 

27. Francisca irrigou suas plantas com 800ml de uma mistura de água e fortificante e o fortificante 

correspondia a 22% do total da mistura. Quantos mililitros de fortificante foram adicionados à água para a 

fabricação dessa mistura? 

a) 157 ml 

b) 166 ml 

c) 176 ml 

d) 160 ml 

 

28. Ao organizar o estoque de um hospital, Oswaldo contou 25 caixas contendo 4 rolos de um metro de 

gaze, cada uma, e mais 25 caixas contendo 3 rolos e um metro de gaze, cada uma. Quantos rolos de gaze 

foram estocados no total? 

a) 225 rolos 

b) 175 rolos 

c) 125 rolos 

d) 220 rolos 

 



29. Se um carro seguiu em uma estrada a velocidade constante de 60 km/h e levou duas horas e meia 

para chegar a seu destino, podemos dizer que essa estrada possuía: 

a) 200 km de extensão 

b) 150 km de extensão 

c) 180 km de extensão 

d) 138 km de extensão 

 

30. Antenor pagou, com atraso, uma conta e arcou com uma multa de 10%. Sabendo que o valor pago por 

Antenor foi de R$ 198,00, qual era o valor da conta sem o acréscimo da multa? 

a) R$ 150,00 

b) R$ 170,00 

c) R$ 160,00 

d) R$ 180,00 

 



REDAÇÃO 

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

dissertativo (de 10 a 25 linhas) sobre a necessidade de a população expor sua opinião sobre os serviços 

de saúde. Explore argumentos e exemplos que sustentem seu ponto de vista.  

 

Maioria da população desaprova sistema público de saúde, mostra pesquisa 

Pesquisa sobre o sistema de saúde no Brasil, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) ao Ibope, mostra que 61% dos 2.002 entrevistados em todo o país consideram a rede pública 

péssima ou ruim. Somente 10% avaliaram a qualidade como boa ou ótima. Entre os entrevistados, 42% 

disseram que não perceberam melhorias no sistema nos últimos anos e 43% opinaram que ele piorou. 

(http://blogdoonyx.wordpress.com/category/saude-publica/) 

 

 

http://blogdoonyx.wordpress.com/category/saude-publica/

