
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Este caderno de questões está constituído de 40 questões: 
Conhecimentos Específicos: 15 Lingua Portugues: 10 Matemática: 10 Conhecimentos Gerais: 05 

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

1) A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica 
da Saúde), regula: 
a) Em todo o território nacional, as ações e serviços de 
emergência e urgência, executados principalmente nas 
regiões de maior vulnerabilidade, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 
Público ou privado 
b) Em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados conjuntamente, em caráter permanente, 
por pessoas jurídicas de direito Público. 
c) Em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
exclusivamente de direito Público. 
d) Em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito Público ou privado. 
 
2) Conforme explicitado no Art. 3º da Lei Orgânica da 
Saúde: Os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. Dizem respeito também à saúde 
as ações que, por força do disposto nesse artigo, se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de:  
a) Bem-estar físico, mental e econômico. 
b) Bem-estar físico, mental e social. 
c) Bem-estar físico, mental e cultural. 
d) Bem-estar físico, ambiental e social. 
 
3) Segundo descrito na Portaria Nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, em seu artigo 2°, o que é a Atenção 
Básica?  
a) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, realizada pelo 
Agente Comunitário de Saúde em sua respectiva 
localidade de atuação. 
b) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 
meio de práticas de cuidado individualizado, realizada 
exclusivamente por médicos com registro no Conselho 
Regional de Medicina. 
c) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 
meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 
realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 
população em território definido, sobre as quais as equipes 
assumem responsabilidade sanitária. 
d) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 
meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 
realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as quais as equipes 
não assumem responsabilidade sanitária. 
 
4)Todos os estabelecimentos de saúde que prestem 
ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do 
SUS, de acordo com a Portaria Nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017 em seu Art.6° serão denominados 
como: 
a) Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 
b) Atenção Primária à Saúde – APS  
c) Unidade Básica de Saúde - UBS. 
d) Unidade Básica de Apoio a Saúde - UBAS. 
 
5)Conforme explicitado no Art.3°, da Lei Federal n.º 
13.595, de 5 de janeiro de 2018, o Agente Comunitário 
de Saúde tem como atribuição o exercício de 
atividades de prevenção de doenças e de promoção da 
saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular 
em Saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas 
em conformidade com as diretrizes do SUS que 
normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em 
saúde, com objetivo de:  
a) Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, de promoção social 
e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor 
municipal, distrital, estadual ou federal. 
b) Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, priorizando a 
promoção social, sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal. 
c) Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, de promoção social 
e de proteção da cidadania, sob supervisão do líder da 
comunidade. 
d) Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, priorizando a 
proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal. 
 
6)Haverá diversas situações em que será necessária a 
atuação de outros profissionais da equipe, sendo 
indicado o encaminhamento para a unidade de saúde. 
Sendo assim o Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
deverá comunicar à equipe quanto à situação 
encontrada, pois, caso não ocorra o comparecimento à 
unidade de saúde, deverá ser realizada busca-ativa ou 
visita domiciliar. 
São competências do ACS, EXCETO. 
a)Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo. 
b)Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre 
que necessário. 
c)Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da 
equipe de saúde. 
d)Acompanhar a situação de saúde das pessoas, 
diagnosticando e indicando medicamentos, para ajudá-las 
a conseguir bons resultados. 
 
7)O agente comunitário de saúde, é muito importante 
para o desenvolvimento das ações da comunidade e 
pode integrar tanto uma equipe de Saúde da Família 
quanto uma equipe do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), de acordo com a 
realidade do município. Entretanto, o seu trabalho é:  
a) O mesmo em qualquer uma das situações. 
b) Diferente, pois cada situação exige uma especificidade. 
c) Diferente, uma vez que cada comunidade é única, sendo 



 

impossível ter o trabalho igual em ambas. 
d) O mesmo, referente somente ao cadastramento, os 
demais ações são distintas.  
 
8)A microárea de atuação do Agente Comunitário de 
Saúde deverá ser identificada. A identificação da 
microárea se dará na vinculação do Agente 
Comunitário de Saúde à equipe, e corresponde: 
a) Ao espaço geográfico delimitado onde residem até 850 
pessoas e que corresponde à área de atuação de um 
Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
b) Ao espaço geográfico delimitado onde residem até 750 
pessoas e que corresponde à área de atuação de um 
Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
c) Ao espaço geográfico delimitado onde residem até 700 
pessoas e que corresponde à área de atuação de um 
Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
d) Ao espaço geográfico delimitado onde residem até 800 
pessoas e que corresponde à área de atuação de um 
Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
 
9)A equipe de saúde precisa conhecer a realidade da 
comunidade e para tal deverá reunir informações 
identificando suas principais necessidades em saúde. 
Com essas informações, será realizado o diagnóstico 
de saúde da comunidade, o planejamento e a execução 
das ações. Há diversos instrumentos que podem ser 
utilizados para a coleta dos dados e cada um deles tem 
um objetivo. A soma de todos ajuda na construção do 
diagnóstico. A etapa inicial de trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde é: 
a) O mapeamento da área de atuação. 
b) A visita domiciliar.  
c) O cadastramento das famílias.  
d) A educação em saúde na comunidade.  
 
10)O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família 
como estratégia prioritária para a organização e 
fortalecimento da APS (Atenção Primária à Saúde) no 
País. Por meio dessa estratégia, a atenção à saúde é 
feita por uma equipe composta por profissionais de 
diferentes categorias (multidisciplinar) trabalhando de 
forma articulada (interdisciplinar), que considera as 
pessoas:  
a)  Em sua especificidade biológica, com foco na 
prevenção e doenças. 
b) Em suas especificidades biológica e psicológica, com 
foco na prevenção de doenças e promoção da saúde.  
c) Como um todo, levando em conta suas condições de 
trabalho e suas relações com a família. 
d) Como um todo, levando em conta suas condições de 
trabalho, de moradia, suas relações com a família e com a 
comunidade.  
 
11)Muito mais do que apenas o cumprimento da lei, a 
Estratégia Saúde da Família tem uma profunda 
identidade de propósitos com a:  
I-  Defesa da participação por classificação das classes 
sociais, particularmente na adequação das ações de 
saúde às necessidades da população. 
II- Defesa da participação popular, particularmente na 
adequação das ações de saúde às necessidades da 
população. 
III- Defesa da participação exclusiva da população em 
situação de vulnerabilidade social, particularmente na 
adequação das ações de saúde às necessidades da 
população. 

a) I e III estão corretas. 
b) Somente a II está correta. 
c) Todas as afirmações estão corretas. 
d) Apenas a III está correta. 
 
12)O Agente Comunitário de Saúde, é um personagem 
essencial, pois é quem está mais próximo dos 
problemas que atingem a comunidade. Sendo assim o 
seu trabalho tem como principal objetivo:  
a)Priorizar a qualidade de vida exclusivamente de crianças 
e adolescentes, para que isso aconteça, o agente tem que 
estar alerta, tem que estar sempre “vigilante”. 
b)Cooperar para a qualidade de vida das pessoas e da 
comunidade, para que isso aconteça, deve aguardar atento 
pelo chamado das pessoas que necessitarem de 
atendimento. 
c)Colaborar para a qualidade de vida excepcionalmente 
das pessoas idosas da comunidade, para que isso 
aconteça, o agente tem que estar alerta, tem que estar 
sempre “vigilante”. 
d)Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da 
comunidade, para que isso aconteça, o agente tem que 
estar alerta, tem que estar sempre “vigilante”. 
 
13)O Estatuto do Idoso, destina-se a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos. Dentre os idosos, é assegurada 
prioridade especial aos: 
a)Maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos 
demais idosos.  
b)Maiores de oitenta e cinco, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos 
demais idosos.  
c)Superior a sessenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos 
demais idosos.  
d)Superior a sessenta e cinco anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos 
demais idosos.  
 
14)As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos na Lei N° 10.741 
de 1° de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, forem 
ameaçados ou violados: 
I - Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
II - Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 
entidade de atendimento. 
III- Por descriminação da sua crença e culto religioso. 
IV - Em razão de sua condição pessoal. 
V- Por sua opinião e expressão. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e III. 
b) I, II e IV. 
c) III e V. 
d) I, II e V. 
 
15)Na constituição Federal em seu Art. 198. As ações e 
serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
 I - Assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 
 II - Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 
III - Atendimento integral, com prioridade para as 



 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
IV- Formulação e execução de ações de saneamento 
básico. 
V- Participação da comunidade. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) I, II e III. 
b) II, III e V. 
c) II e III. 
d) I e IV. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Observe o seguinte período e responda às questões 16 
e 17: 

 

Todo mundo acha que se vira bem no Inglês, mas na 
vida real não é bem assim. 

 

16)Assinale a alternativa que melhor representa a 
relação que a conjunção “mas” estabelece entre as 
orações nesse contexto. 

a)Adversativa.  

b)Explicativa.  

c)Restritiva.  

d)Subjetiva.  

 

17)Assinale a alternativa verdadeira quanto ao período 
exposto.  

a)A expressão “todo mundo” pode ser substituída por todos 
sem que seja necessária nenhuma outra mudança e sem 
prejuízo de sentido. 

b)O período apresenta problemas de concordância verbal, 
uma vez que “todo mundo” indicaria plural.   

c)A palavra “que” funciona como um pronome relativo 
nesse contexto.  

d)O verbo “acha”  conjugado no tempo verbal futuro do 
pretérito.  

 

18)Conforme a gramática tradicional da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa CORRETA quanto 
aos sinais gráficos de pontuação.  

a)A vírgula sempre deve ser colocada onde há uma pausa 
para respirar durante a leitura.  

b)Os pontos finais, de exclamação e de interrogação 
marcam o fim dos períodos.  

c)Os dois pontos podem ser utilizados apenas em textos 
que contenham discurso direto. 

d)A principal função das aspas é a de destacar uma 
palavra dentro de um determinado texto.  

 

Leia o texto e responda às questões 19 e 20.  

Vegetarianismo cresce no Brasil e cria oportunidades 
de negócios 

Conscientização crescente faz cada vez mais pessoas 
buscarem opções de produtos sem componentes de 
origem animal. 

O Brasil é um dos países que mais consomem carne. 
De acordo com dados da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 
país ocupa o 5º lugar no ranking mundial, com um 
consumo per capita médio de 78 kg por ano. Uma 
pesquisa inédita feita pelo Ibope e encomendada pelo 
Good Food Institute Brasil, no entanto, revelou que 
quase metade (47%) dos brasileiros reduziu o consumo 
de carne em 2020. 

Além do aumento no preço da carne, outro fator 

colaborou para essa redução: o interesse crescente 
por pautas ligadas ao vegetarianismo e ao veganismo. 
O mercado, é claro, já está de olho nessa tendência, e 
não faltam oportunidades para quem investe nessa 
área. 

A última pesquisa Ibope sobre o assunto, realizada em 
2018, aponta que cerca de 30 milhões de brasileiros 
são vegetarianos. O resultado indica um crescimento 
de 75% em relação a 2012, quando cerca de 8% da 
população se declarou adepta do vegetarianismo.  

Na esteira do vegetarianismo, outra corrente vem 
ganhando força: o veganismo, que exclui por completo 
o consumo de qualquer componente de origem animal 
em esferas que vão além da alimentação. 

  

Adaptado de: BRAVO, Luiza. 2021. Disponível em: 
https://corta.ai/MaiTB. 

 

19)Assinale a alternativa CORRETA conforme o texto.  

a)O vegetarianismo não representa vantagem alguma à 
sociedade, uma vez que mesmo que vidas animais sejam 
salvas e a floresta poupada, os vegetarianos sofrem com a 
falta de proteínas.  

b)O Brasil é um país que consome muita carne, por isso o 
número de vegetarianos e veganos é absolutamente 
insignificante, tanto que vem diminuindo desde 2012.  

c)O aumento no preço da carne e a difusão das ideias 
vegetarianas no Brasil fez com que muitos brasileiros 
reduzissem o seu consumo de carne em 2020.  

d)O veganismo é uma ideia radical e utópica, há muitos 
veganos ao redor do mundo, mas é impossível que o 
número de veganos chegue a ser de cem por cento da 
população um dia.  

 

20) As palavras “vegetarianismo”; “esteira” e 
“consumo” podem ser classificadas gramaticalmente 
enquanto:  

a)Advérbios.  

b)Substantivos.  

c)Adjuntos. 

d)Particípios.  

 

21) De acordo com a gramática tradicional da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa que melhor define a 
classe gramatical dos verbos.  

a)Esta classe é composta por palavras que sempre indicam 
uma ação.  

b)Esta classe é composta por palavras que sempre indicam 
um processo.  

c)Esta classe é composta por palavras que se flexionam 
em tempo, modo e número.  

d)Esta classe é composta por palavras que se flexionam 
apenas em tempo.  

 

22) De acordo com a gramática tradicional da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa que NÃO contém 
erro de regência verbal.  

a)Eu gosto de que me deixem sempre informada.  

b)Os cortes de verba não agradaram a população.  

c)Todos assistiram o filme em silêncio até o último 
segundo.  

d)Aspirar à fumaça do cigarro é quase tão prejudicial 
quanto fumar.  

 

 

 



 

 

 

 

Leia o texto e responda às questões 23 e 24.  

 

QUEM SÃO OS MILLENNIALS? CONHEÇA O PERFIL 
DA GERAÇÃO Y 

 

Basicamente, os millennials são as pessoas nascidas 
entre meados da década de 1985 e o fim dos anos 90, 
ou seja, aqueles que têm hoje entre 20 e 35 anos. Sua 
grande marca é ser a geração que viveu a transição do 
mundo analógico para o mundo digital, 
hiperconectado. 

Os millennials — também chamados de Geração Y — 
estão aí há bastante tempo. Então o que tem de novo? 
Por que continuam sendo assunto? 

Porque estamos em um momento em que eles ocupam 
uma boa parcela da população economicamente ativa, 
tornando-se um dos principais — senão o principal — 
grupos de consumidores no Brasil e no mundo. 

As empresas, portanto, precisam aprender a se 
comunicar com eles, e considerar o comportamento 
dos millennials no planejamento estratégico do 
negócio. 

Para ajudar, apresentamos abaixo alguns insights que 
podem ser úteis para entender as particularidades dos 
membros da Geração Y enquanto consumidores. 

 

SEMPRE CONECTADOS 

 

É claro que os millennials representam uma geração 
muito mais conectada do que as anteriores. A pesquisa 
Estilo de Vida dos Millennials, realizada pela Mintel, 
traz alguns dados interessantes que ajudam a entender 
como esse fato impacta na relação entre os brasileiros 
dessa geração e as marcas. 

Por exemplo: 34% dos entrevistados afirmaram que 
acham melhor contatar empresas em canais online — 
que podem ser redes sociais, como Facebook e 
Instagram, ou Whatsapp — do que por telefone ou 
pessoalmente. Não tem mais desculpa, portanto, para 
deixar de investir em um bom SAC digital. 

 

ALUGAR É MELHOR QUE COMPRAR 

 

Especialmente no Brasil, há que se relativizar sempre. 
Em períodos de economia instável e alto desemprego, 
é claro que as pessoas pensam duas, três, vinte vezes 
antes de investir bastante dinheiro em qualquer coisa. 
No caso dos millennials, porém, não é somente uma 
questão matemática, mas também um traço de seu 
perfil. 

O crescimento de plataformas como Airbnb e 
QuintoAndar mostra que a mobilidade e flexibilidade 
são preferências que vêm avançando no mundo dos 
imóveis. E também no transporte, com Uber e serviços 
de aluguel de bicicletas. Sem contar os apps de 
compartilhamento de outros bens e serviços. 

 

Adaptado de: BLOG INCOMUM. Disponível em: 
https://incomum.in/blog/quem-sao-os-millennials 

conheca-o-perfil-da-
geracaoy#:~:text=Basicamente%2C%20os%20millennia
ls%20s%C3%A3o%20as,para%20o%20mundo%20digita

l%2C%20hiperconectado. 

 

23) Assinale a alternativa que melhor descreve o 
público alvo do texto.  

a)Os próprios millenials que se mostram muito 
interessados em saber mais sobre a própria geração.  

b)Pais e mães pertencentes à geração X que estejam com 
dificuldadem em lidar com seus filhos nativos digitais.  

c)Pesquisadores que têm desenvolvido cada vez mais 
pesquisas sobre esta faixa etária.  

d)Empreendedores que precisam adaptar-se ao estilo dos 
millenials enquanto consumidores.  

 

24) O autor do texto faz uso de travessão diversas 
vezes, assinale a alternativa que melhor define a 
função dos travessões nesse contexto.   

a)O autor utiliza de travessões para marcar um discurso 
direto.  

b)O autor utiliza de travessões para agregar valor moral ao 
texto.  

c)O autor utiliza de travessões para isolar orações 
subordinadas e apostos.  

d)O autor utiliza de travessões para manter o leitor 
interessado no tema.  

 

25)  Assinale a alternativa que contém a conjugação 
CORRETA do verbo haver, conforme a gramatica 
tradicional da Língua Portuguesa.  

a)Houve mais convidados do que era possível acomodar 
no salão.  

b)Muitas dificuldades haverão antes da vitória.  

c)Houveram reclamações quanto ao modo como ele 
conduziu a reunião.  

d)É esperado que hajam muitos inscritos para o evento. 
 

MATEMÁTICA 

 
26)Gabriel pegou R$ 1 760,00 emprestado de seu pai, 
e poderia pagá-lo quando pudesse. Um mês após o  
empréstimo, pagou 1/4 desse valor. Após mais um 
mês, pagou 2/3 do valor que faltava, e por fim, após 
outro mês, pagou mais 1/4 do valor emprestado 
inicialmente. Quanto falta ainda para Gabriel pagar, 
para poder quitar a dívida? 

 a)R$ 0,00. 
b)R$ 40,00. 

c)R$ 110,00. 
d)R$ 440,00. 
 
27)Grandeza, é tudo aquilo que pode ser medido ou 
calculado, porém, quando analisamos duas 
grandezas proporcionais, elas podem ser 
diretamente proporcionais ou inversamente 
proporcionais. Sabendo disso, analise as 
alternativas abaixo e marque a opção CORRETA. 

a)Distância e tempo são grandezas inversamente 
proporcionais, pois quanto maior a distância que precisa 
ser percorrida, menos tempo será gasto no percurso. 

b)Velocidade e quantidade de alimento comprados por 
uma família são grandezas diretamente proporcionais. 
c)Em um churrasco, a quantidade de carne e a 
quantidade de pessoas são grandezas diretamente 
proporcionais. 
d)Velocidade e tempo são grandezas diretamente 
proporcionais, pois quanto maior a velocidade, menor o 
tempo gasto em um percurso. 
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28)Paula, fez uma atividade em sua sala de aula, em 
que deveria confeccionar bonequinhos para seus 
alunos. Porém, ao fim da atividade sobraram 30 
bonequinhos. Paula então, levou esses 30 
bonequinhos que sobraram para casa, e dividiu eles 
entre seus sobrinhos, de forma que cada um ficou 
com uma quantidade que fosse diretamente 
proporcional a sua idade. Sabendo que seus 
sobrinhos têm respectivamente, 3, 5 e 7 anos, qual a 
diferença entre a quantidade de bonequinhos que o 
mais velho recebeu, em relação ao mais novo? 

a)4. 

b)8. 
c)14. 

d)20. 
 

29)Um carro, estava a uma certa velocidade, mas 
vendo uma placa que dizia que a velocidade máxima 
permitida naquela via, era de 80 km/h, reduziu sua 
velocidade em 20% para atingir a velocidade máxima 
permitida. Após isso, aumentou-a novamente para 90 
km/h.. Qual a soma da velocidade que o carro estava 
antes de diminuir os 20% com os 90 km/h? 

 a)180 km/h. 

b)185 km/h. 
c)200 km/h. 

d)190 km/h. 
 

30)Júlio, fez um empréstimo de R$ 1250,00, e a 
empresa deu a ele duas opções, a primeira, seria 
para pagar o dobro do valor emprestado um ano 
após a data do empréstimo. A segunda, seria pagar 
esse empréstimo a juros simples com uma taxa de 
15% ao mês. Em quantos meses, no máximo, Júlio 
deve pagar o empréstimo, para que compense o 
pagamento na modalidade de juros simples? 

 a)5 meses. 

b)6 meses. 
c)8 meses. 

d)11meses. 
 
31)Uma fazenda conta com 5 vacas leiteiras, em que 
cada vaca dá em média 6 litros de leite por dia. Em 
certo dia, porém, uma das vacas deu 15% a menos 
de leite que o normal, assim, em quantos por cento, 
a quantidade total de leite diminui naquele dia? 

a)15%. 

b)3%. 
c)97%. 

d)85%. 
 

32)O  quintal de Marcos tem uma área gramada igual 
a 70 m², e demorava 6 horas para limpa-lo. Marcos, 
construiu uma calçada em seu quintal, deixando 
apenas um triângulo gramado que tem base igual a 
10 metros e altura igual a 8 metros. Quanto tempo, 
aproximadamente, Marcos demora para limpar essa 
nova área gramada? 

a)3,42 horas. 

b)0,85 horas. 
c)2 horas. 

d)1,5 horas. 
 

33)As unidades de medidas de comprimento podem 
ser transformadas nas unidades menores 
multiplicando por dez, e transformadas nas unidades 
maiores, dividindo por dez. Assinale a opção que 

traz uma afirmação verdadeira sobre o assunto. 

a)A unidade anterior ao quilômetro é o metro, assim, 
para transformar quilômetros em metros, devemos 
multiplicar o valor correspondente por dez. 

b)Para transformar quilômetros em metros, devemos 
multiplicar o valor por mil, pois entre o quilômetro e o 
metro, existem as unidades hectômetro e decâmetro. 
c)Para transformar quilômetros em metros, devemos 
multiplicar o valor correspondente por mil, pois entre o 
quilômetro e o metro, existem as unidades hectômetro e 
decímetro. 
d)Para transformar quilometro em centímetro, devemos 
multiplicar o valor correspondente por 10 000. 
 
34)Os números racionais, são números que podem 
ser escritos na forma de uma razão, ou seja, na 
forma de uma fração. Os números que não podem 
ser escritos na forma de fração, não são 
considerados racionais. Dessa forma, qual das 
opções abaixo é falsa, em relação aos números 
racionais. 

a)O número inteiro -5, é um número racional, pois pode 
ser escrito na forma de fração. 

b)O número 1,25 é um número racional. 

c) 
𝑎

𝑏
  é um número racional para quaisquer valores a e b 

inteiros; 

d)O número 3/0   não é um número racional. 
 
35)O ângulo, mede a abertura entre duas semirretas, 
ou seja, quanto mais aberta estão as semirretas, 
maior será o valor do ângulo. A principal unidade de 
medida do ângulo, é o grau. E podemos ainda, 
classificar os ângulos, devido a sua medida, como 
agudo, reto, obtuso e raso. Assinale a opção 
CORRETA em relação a classificação dos ângulos. 

a)O ângulo de 90° é considerado agudo. 

b)O ângulo de 180° é considerado ângulo reto. 
c)Todos os ângulos maiores que 90° graus são ângulos 
obtusos. 

d)O ângulo de 91° é um ângulo obtuso. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
36)O munícipio de Lençóis Paulista –SP  teve sua 
denominação alterada, por força da Lei Estadual nº 
233, de 24 de dezembro de 1948 de: 

a) Ubirama para Lençóis Paulista. 

b) Borebi para Lençóis Paulista. 
c)  Agudos para Lençóis Paulista. 
d) Alfredo Guedes para Lençóis Paulista. 

 
37) O hino oficial do município de Lençóis Paulista –
SP  possui letra e música de: 

a)Origenes Lessa. 
b)Guilherme Leme. 

c)Laudelino de Lima Rolim. 
d)Poério Zillo. 

 
38)Assinale a alternativa CORRETA sobre quais são 
os municípios limítrofes ao norte do munícipio de 
Lençóis Paulista –SP ; 

a) Avaré e Botucatu . 

b) Pratânia, Areiópolis e São Manuel. 
c) Macatuba, Pederneiras e Agudos. 

d) Borebi e Avaré. 
 



 

39) O estado de São Paulo é composto por  planícies 
litorâneas, depressões e planaltos.  Assinale a 
alternativa que corresponde aos planaltos: 

a)  Estão localizados onde está a Serra do Mar, 
Paranapiacaba e Itatins, além dos morros e Vale Ribeira.  

b) Se estendem desde a parte sul do estado até a região 
nordeste, predominantemente na divisa com Minas 
Gerais.  

c) Ocorrem na porção oeste do estado, onde estão os 
vales do Tietê, do Médio, Mogi-Guaçu e Paranapiacaba.  

d) Estão localizados ao leste paralelo com o Oceano 
Atlântico rumo a  bacia do rio Paraná.  

 
40) O Brasão do Estado de São Paulo foi criado pelo 
pintor Wasth Rodrigues e instituído durante à:  

a) Revolução Constitucionalista . 
b) Segunda Guerra Mundial. 

c)  Abolição da Escravidão . 
d)Ditadura de Getúlio Vargas. 

 


