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AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco)

questões de Informática, 05 (cinco) questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 09.

INEVITÁVEL NÃO PENSAR NO HORROR

Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não
apenas sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem
alma, tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus, ou melhor,
só Deus pode ser eterno. Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade de o homem desejar viver
em paz, acreditando numa vida que aproxima e não, naquela que separa, acrescido da consciência de não fazer o mal
a si próprio nem prejudicar os outros. Mais além: aniquilar o seu semelhante, assassinando de morte cruel e covarde
(a menina jogada da janela pelo próprio pai) mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras. O
constrangedor assassino da Áustria que foi monstruoso com a própria filha, e tantos outros crimes contra indefesas
crianças que estão sempre surgindo mais, o que é alarmente. E tudo é divulgado pela mídia ou pelo cinema.

É um horror. E os cruéis autores dos seqüestros que conseguem um lucro fantástico, igual à droga que
também destrói.

ALENCAR, José de Souza. Jornal do Commercio. Caderno C. Recife, 09 de maio de 2008.p. 2. Com adaptações.

01. Após a leitura do texto, conclui-se que, para Faulkner,

A) o homem anseia por cenários de paz.
B) todo ser humano busca integrar-se no contexto em que vive.
C) o homem é eterno da mesma forma que Deus o é.
D) a violência é um meio favorável ao desenvolvimento.
E) na atualidade, os seqüestros são escassos e pouco rentáveis.

02. Com o trecho: “...mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras.”, chega-se à conclusão de que

A) as cenas de violência limitam-se a determinados lugares do mundo.
B) existe no universo um desejo de se limitar a violência.
C) a violência está presente em diversos recantos do mundo.
D) em alguns lugares, a violência é quase inexistente.
E) as cenas de violência são amenizadas, à medida que o respeito se faz presente.

03. Assinale a alternativa cuja afirmação expressa uma mensagem que NÃO está contida no texto 01.

A) Os cenários de violência não interferem na vida humana.
B) É grande o desejo de o homem viver em paz.
C) Segundo Faulkner, o homem é provido de alma capaz de compaixão.
D) Para Faulkner, a eternidade é privilégio divino.
E) Os seqüestradores lucram tanto quanto os traficantes de droga.

04. Sobre PONTUAÇÃO, analise os itens abaixo.

I. “Vou citar uma frase (...): Eu creio...” – os dois pontos foram utilizados para indicar o início de uma citação.
II. “...tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência.” – a vírgula foi utilizada para separar

elementos de mesma função sintática.
III. “...o homem não apenas sobreviverá, ele é imortal...” – neste caso, a vírgula é facultativa.
IV. “Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade...” – as vírgulas separam termos

deslocados.

Somente está CORRETO o que se afirma em

A) I e III. B) I, II e IV. C) I e II. D) II e III. E) II, III e IV.

05. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, analise os itens abaixo.

I. “Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus...” – os termos
sublinhados classificam-se, respectivamente, como adjetivo e substantivo.

II. “...de não fazer o mal a si próprio ...” – neste período o termo sublinhado é palavra variável, classificado como
substantivo.
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III. “...de não fazer o mal a si próprio nem prejudicar os outros.” – ambos os termos sublinhados são classificados
como pronomes pessoais oblíquos.

IV. “...que estão sempre surgindo cada vez mais, o que é alarmante.” – os termos sublinhados são classificados como
artigo definido e pronome relativo, respectivamente.

Estão corretos os itens

A) II e III apenas. B) I e III apenas. C) I e II apenas. D) II, III e IV apenas. E) I, II, III e IV.

06. Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª. em relação aos sublinhados.

1. Ditongo ( ) “...a eternidade é um privilégio de Deus...”
2. Hiato ( ) “Vou citar uma frase esperançosa ...”
3. Encontro Consonantal ( ) “...tem espírito capaz de compaixão...”

( ) “....só Deus pode ser eterno.”
( ) “...que foi monstruoso com a própria filha ...”
( ) “...igual à droga que também destrói.”

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

A) 3, 3, 1, 2, 2, 1. B) 3, 1, 1, 1, 2, 1. C) 2, 3, 1, 2 ,2, 1. D) 3, 3, 1, 1, 2, 1. E) 2, 3, 1, 1, 1, 1.

07. Em qual das alternativas, o termo sublinhado é acentuado porque a tonicidade recai na penúltima sílaba?

A) “Mais além: aniquilar o seu semelhante...”
B) “...igual à droga que também destrói.”
C) “...o homem não apenas sobreviverá...”
D) “...tem espírito capaz de compaixão...”
E) “...não porque só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

08. Em todas as alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige apenas um complemento, e este não vem regido de
preposição, EXCETO EM UMA. Nesta, o verbo sublinhado exige um complemento, e este exige o uso de
preposição. Assinale-a.

A) “...nem prejudicar os outros...”
B) “...sem respeitar fronteiras .”
C) “...acreditando numa vida que aproxima...”
D) “...aniquilar o seu semelhante...”
E) “...só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

09. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, observe o fragmento abaixo.

“Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não apenas
sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem alma, tem
espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.

A) No plural, a citação estaria correta dessa forma: os homens não apenas sobreviveram, eles são imortais, não porque eles
entre as criaturas têem vozes inesgotáveis, mas porque têem alma, têem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da
resistência.

B) Substituindo-se o termo “frase” por “provérbios”, estaria correto o trecho: Vou citar uns provérbios esperançosos e, talvez,
redentores, escrito por William Faulkner.

C) Se o sujeito do trecho “Eu creio” fosse substituído por “Eu e ele”, estaria correto: Eu e ele credes.
D) Em “Ele não afirmou que o homem é eterno...”, se o termo sublinhado fosse substituído por “homens e mulheres”, estaria

correto: Ele não afirmou que homens e mulheres são eternas, porque o adjetivo “eternas” concorda com o substantivo mais
próximo, “ mulheres”.

E) Se a palavra “frase” fosse substituída por “palavras”, estaria correto: Vou citar palavras esperançosas e, talvez, redentoras,
escritas por William Faulkner.
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10. Observe os termos sublinhados dos períodos abaixo, extraídos do Jornal do Commercio, Cad. Cidades, de 09 de maio
de 2008, p.3.

I. “Tiros e pânico novamente à luz do dia....”
II. “A vítima fugiu, mas foi alcançada ao parar em semáforo.”
III. “Policiais promoveram diligências durante a tarde...”
IV. “Ao estacionar num posto próximo à igreja católica...”

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

A) no item I, a crase indica a presença, apenas, da preposição “a”.
B) no item II, existe a presença, apenas, da preposição.
C) no item III, seria incorreto utilizar o acento grave, uma vez que já existe a preposição “durante”.
D) no item IV, o termo sublinhado é complemento do verbo “estacionar” e poderia vir ou não regido de preposição.
E) nos itens II e III, nos termos sublinhados, existe a presença, apenas, da preposição “a”.

INFORMÁTICA

11. Em um programa de computador que possui interface gráfica, qual o item abaixo representa uma linha, uma
coluna ou um bloco de botões e ícones na tela, que, quando clicados, ativam determinadas funções ou tarefas do
programa?

A) Barra de ferramentas. B) Barra de status. C) Barra de menu. D) Barra de tarefas. E) Barra de título.

12. Solicitaram a você que exibisse as alterações controladas e os comentários que foram realizados em um documento
de texto usando o Word. Em qual menu do Word, você encontrará a opção para realizar esta tarefa?

A) Inserir. B) Ajuda. C) Formatar. D) Arquivo. E) Ferramenta.

13. Você está utilizando o programa Microsoft Excel para calcular suas despesas mensais. Você lança cada item de
gasto da seguinte forma: a descrição da despesa na coluna A, e o valor da despesa na coluna B, a partir da linha 2.
Sua lista de gastos possui 10 itens. Para obter a média das despesas com os 10 itens, na célula B13, como deve editar
a fórmula de cálculo para obter o resultado CORRETO da média?

A) Média(A1:B11)
B) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 2 D) =Média(B2:B11)
C) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 10 E) =Média(A2:B10)

14. Num banco de dados do Microsoft Access, existem duas tabelas de clientes. Você deseja inserir os dados da segunda
tabela na primeira tabela. Qual tipo de consulta você utiliza para realizar esta ação?

A) Consulta seleção.
B) Consulta acréscimo. D) Consulta atualização
C) Consulta referência cruzada. E) Consulta criar tabela.

15. Sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, na Internet ou em redes
privadas(Intranet). Que tipo de aplicação de informática é este?

A) Aplicação Desktop. B) Aplicação Windows. C) Aplicação Web. D) Aplicação Linux. E) Aplicação Mac.

SUS

16. Pela Constituição Federal, é competência do Sistema Único de Saúde (SUS) executar ações de

A) construção de moradias.
B) distribuição de alimentos. D) recuperação do meio ambiente.
C) saneamento básico. E) formação de recursos humanos.
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17. Na Constituição Federal, a saúde é compreendida como

A) um direito garantido por políticas sociais e econômicas.
B) um dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.
C) um direito do cidadão em adquiri-la no mercado.
D) ausência de dor.
E) um dever do cidadão em preservá-la como um bem privado.

18. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) o(a)

A) o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
B) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
C) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
D) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
E) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

19. O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição Federal, com base nos seguintes princípios,
EXCETO.

A) Universalidade.
B) Capacidade econômica dos municípios.
C) Participação da comunidade.
D) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
E) Igualdade.

20. As ações e os serviços de saúde do SUS

A) são executadas diretamente por ele, obrigatoriamente.
B) têm participação prioritária da iniciativa privada.
C) são organizados de forma centralizada, não regionalizada.
D) só podem ser executados através da iniciativa privada.
E) têm organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A presença de pirogênio no medicamento induz uma reação febril no paciente, quando administrado por via

A) oral. B) intravenosa C) tópica. D) retal. E) sublingual.

22. Um medicamento com propriedades antineoplásicas destina-se ao tratamento de

A) hipertensão. B) constipação. C) câncer. D) gastrite. E) asma.

23. A chefia do controle de estoque da farmácia deve ser exercida por

A) auxiliar de farmácia.
B) farmacêutico. D) médico.
C) técnico de farmácia. E) oficial administrativo.

24. Um dos medicamentos utilizados na terapia da tuberculose pulmonar devido a sua ampla ação tuberculostática é o

A) Etambutol. B) Miconazol. C) Misoprostol. D) Omeprazol. E) Levamisol.

25. Na prescrição médica de um paciente internado em uma unidade assistencial, encontram-se discriminados os
seguintes medicamentos: amitriptilina, claritromicina e nistatina. Esses fármacos são exemplos, respectivamente,
de:

A) antimicrobiano, antidepressivo e antimicótico.
B) antiretroviral, antiinflamatório e antimicrobiano. D) antiinflamatório, antidepressivo e antiretroviral.
C) antidepressivo, antimicrobiano e antimicótico. E) antimicótico, antiretroviral e antiinflamatório.
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26. Uma criança é atendida no ambulatório de pediatria, recebendo uma prescrição médica, contendo ivermectina. Esse
fármaco é um

A) hormônio de uso tópico.
B) corticóide de uso tópico. D) antibiótico de uso interno.
C) escabicida de uso interno. E) antianêmico de uso parenteral.

27. De acordo com a classificação farmacêutica, a tetraciclina pertence ao grupo dos

A) antibióticos. B) antiinflamatórios. C) antihipertensivos. D) antiparasitários. E) antineoplásicos.

28. O medicamento, que apresenta em sua fórmula o composto albendazol, pertence ao grupo dos

A) antiinflamatórios. B) antibióticos. C) antiparasitários. D) antihipertensivos. E) antiarrítmicos.

29. O medicamento que apresenta como princípio ativo a furosemida, utilizado no tratamento da hipertensão arterial,
pertence ao grupo dos

A) diuréticos. B) corticóides. C) antineoplásicos. D) broncodilatadores. E) antiarrítmicos.

30. O saquinavir, a lamivudina e outros antiretrovirais integrantes do Programa Nacional DST/Aids estão sujeitos ao
controle especial através da portaria MS 344/98, sendo agrupados na lista

A) C1. B) C2. C) C3. D) C4. E) C5.

31. A obesidade tem se tornado um grave problema de saúde pública. A maioria dos pacientes apresenta resistência à
insulina. A que tipo de doença estamos nos referindo?

A) Diabetes gestacional.
B) Diabetes tipo 1. D) Diabetes insipidus.
C) Hipertensão. E) Diabetes tipo 2.

32. O agente etiológico responsável pela transmissão da filariose em Recife é

A) Wuchereria bancrofti.
B) Brugia malayi. D) Ancylostoma duodenale.
C) Brugia timori. E) Shistosoma mansoni.

33. O Ancislostoma duodenale é o agente etiológico da

A) candidíase. B) teníase. C) barriga d’água. D) criptosporidiose. E) doença de Chagas.

34. O tratamento do diabetes tipo 2 se BASEIA no uso de

A) drogas que simulem a ação do glucagon.
B) antihipertensivos. D) antiflamatórios hormonais.
C) antidiabéticos orais que aumentam a sensibilidade à insulina. E) antiflamatórios não hormonais (AINES).

35. O Losartan é um medicamento que bloqueia os receptores de angiotensina II, sendo utilizado no tratamento de

A) Diabetes. B) Hipertensão. C) Câncer. D) Distrofias. E) Verminoses.

36. O condiloma acuminado é característica da infecção pelo vírus

A) EBV. B) HBV. C) HCV. D) HPV. E) HIV.

37. Sobre a transmissão do Vírus HPV (Papiloma vírus humano), é correto afirmar, EXCETO.

A) A via de transmissão pode ser oral.
B) A via de transmissão pode ser o abraço. D) A via de transmissão pode ser anal.
C) A via de transmissão pode ser vaginal. E) A via de transmissão pode ser via parto.
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38. Dentre as DSTs (doenças sexualmente transmissíveis), a sífilis é uma doença que pode ser dividida em primária,
secundária, latente e terciária ou tardia. A primária é caracterizada pela(pelo)

A) disseminação dos treponemas.
B) cancro de inoculação. D) não apresentação de manifestações visíveis.
C) infecção do feto pelo treponema. E) reação sorológica sempre negativa.

39. A administração de insulina é feita, principalmente, pela via

A) intravenosa. B) oral. C) retal. D) subcutânea. E) tópica.

40. As regiões mais indicadas para a administração da insulina são o (a,os,as)

A) braço.
B) face posterior do braço. D) articulações da perna.
C) músculos. E) abdome na cicatriz umbilical.

41. Sobre a administração de insulina no paciente diabético, assinale a alternativa CORRETA.

A) O paciente deve aplicar as injeções de insulina, de preferência, no mesmo lugar.
B) A insulina NPH e a Regular podem ser misturadas na mesma seringa ou no mesmo frasco.
C) Ao aplicar a insulina, deve-se evitar as regiões deltóide e glútea.
D) Durante a aplicação da insulina, não se deve fazer uma prega cutânea nem introduzir a agulha perpendicularmente.
E) A insulina só deve ser aplicada em paciente diabético tipo 1.

42. A nitroglicerina é administrada pela via

A) nasal. B) sublingual. C) intramuscular. D) retal. E) intravenosa.

43. A via inalatória é utilizada para os medicamentos contra

A) asma. B) verminoses. C) hipertensão. D) angina do peito. E) AIDS.

44. Em relação à estocagem de medicamentos, é CORRETO afirmar.

A) O medicamento poderá estar em contato direto com o sol, calor e umidade.
B) O medicamento deverá ser estocado em áreas livres de pó, lixo e insetos.
C) Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados à temperatura constante de 30ºC.
D) O recinto de armazenagem permitirá a presença de pessoas estranhas.
E) Todos os produtos farmacêuticos devem estar a uma temperatura de -20ºC.

45. Sobre o controle de estoque de medicamentos, é correto afirmar, EXCETO.

A) Manter os medicamentos em suas embalagens originais.
B) Ordenar os medicamentos por ordem alfabética.
C) Colocar os medicamentos em fácil visualização.
D) O lote dos medicamentos não interfere na organização do estoque.
E) Arrumar os produtos nas prateleiras ou estrados, de forma que os mais antigos (em relação à validade) se mantenham

sempre na frente dos mais novos.

46. Em relação às Verminoses, assinale a alternativa VERDADEIRA.

A) Como medida profilática para a infecção pelo Strongyloides stercoralis, deve-se evitar a ingesta de carne contaminada.
B) Apresentam o ciclo pulmonar Ascaris lumbricóides,Necator americano e T.solium.
C) Os ovos de Ascaris lumbricóides podem permanecer infectantes por até 02 anos.
D) O tratamento de escolha Schistosoma mansoni é o Albendazol ou a Ivermectina.
E) A falta de saneamento básico é a única causa para a transmissão de verminoses.

47. Assinale a alternativa VERDADEIRA.

A) A hipertensão arterial é uma doença definida pela persistência de níveis de pressão arterial acima de 135mmHg de pressão
sistólica e 85mmHg de diastólica.

B) O tratamento não farmacológico da hipertensão arterial não é suficiente para os casos de pré-hipertensão.
C) A profilaxia da hipertensão arterial deve começar, na medida em que haja aumento de peso e intolerância à glicose.
D) O Captoril é o hipotensor de escolha na gravidez.
E) Apenas o tratamento farmacológico é eficaz para o controle da hipertensão arterial.
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48. Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA.

A) A sífilis, também conhecida como blenorragia, é uma doença infecto-contagiosa causada pelo T pallidum.
B) No condiloma acuminado, causado pelo papiloma vírus humano (HPV), caracteriza-se por lesões vegetantes, úmidas com

aspecto de couve-flor na região genital e perigenital.
C) O tratamento da herpes genital simples é eficaz quanto à cura, e a via de administração oral do medicamento é a indicada.
D) Na gonorréia, os sinais e sintomas surgem com 1 dia após o contágio.
E). A promiscuidade sexual não é considerada fator de risco para adquirir DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis).

49. Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), assinale a alternativa CORRETA.

A) A transmissão ocorre através de relações sexuais, da inoculação de sangue e de derivados. Jamaisa através do aleitamento
materno.

B) Os principais testes disponíveis para detecção de anticorpos são: Elisa (mais caro e de baixa sensibilidade),
Imunofluorescência e Western-Blot.

C) São sinais e sintomas caraterísticos de AIDS, segundo Opas/Caracas 1989: Sarcoma de Kaposi, Diarréia por mais de um
mês, Tuberculose disseminada e Herpes Zoster em indivíduos < 60 anos.

D) CD4 < 200/mm3 não é indicativo de AIDS.
E) SIDA/AIDS não é considerada uma doença sexualmente transmissível.

50. Sobre tuberculose pulmonar, assinale a assertiva VERDADEIRA.

A) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis que tem na localização extra-
pulmonar a sua forma mais freqüente.

B) A transmissão é feita por via aerógena, através da eliminação de partículas até de 5 micra, que contém de 1 a 2 bacilos .
C) Após a infecção do bacilo, apenas 5% dos indivíduos apresentam a forma assintomática da doença.
D) A prova tuberculínica é realizada com PPD na face dorsal do antebraço esquerdo.
E) A via de transmissão é exclusivamente, por contato com sangue de pacientes com tuberculose.







