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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Em relação aos métodos de análise epidemiológica numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Estudo de caso-controle 
(2) Estudo transversal 
(3) Ensaio clínico randomizado 
(4) Estudo ecológico 
 
(   ) Método com impossibilidade de obtenção de dados em 

nível individual 
(   ) Método prático para a identificação de doenças raras 
(   ) Apontado como a melhor estratégia para investigar uma 

relação causa-efeito 
(   ) Os dados sobre exposições, doenças e características da 

população e do ambiente  referem-se a um único momento 
 
Marque a alternativa que indica a seqüência correta de cima 
para baixo. 
 
A) 4, 1, 3, 2 
B) 2, 3, 4, 1 
C) 4, 3, 1, 2 
D) 3, 4, 2, 1 
E) 1, 2, 3, 4 
 
 
 
 
Em relação à história natural da doença constituem medidas de 
atenção primária todas as alternativas abaixo, exceto: 
 
A) Habitação adequada, exame pré-natal, exame periódico de 

saúde. 
B) Educação sanitária, auto-exame, procura de casos entre 

contatos. 
C) Quimioprofilaxia, vacinação, alimentação e nutrição 

adequadas. 
D) Acesso facilitado a serviços de saúde, vacinação e 

eliminação de exposição a agentes carcinogênicos. 
E) Fluoretação da água, habitação adequada e melhores 

condições de trabalho para o deficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segundo dados do Ministério da Saúde (Datasus) a população 
total estimada do município de Barreiros, em 2005, foi de 
38.242 habitantes.  Analise a tabela abaixo: 
 

Causas de morte segundo capítulos 
do CID – 10 em 2007 Masc Fem Total 

Neoplasias (tumores) 12 13 25 

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 05 15 20 

Doenças do aparelho circulatório 41 32 73 

Doenças do aparelho respiratório 05 08 13 

Doenças do aparelho digestivo 11 02 13 

Sintomas, sinais e achados anormais 
ex. clínicos e laboratório 48 29 77 

Causas externas de morbidade e 
mortalidade 35 05 40 

Demais causas de óbito 16 11 27 

Total 173 115 288 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – SIM 

 
Marque a alternativa incorreta: 
 
A) A mortalidade proporcional por doenças do aparelho 

circulatório foi de 25,3%. 
B) 13,9% das mortes foram por causas externas e dentre essas 

87,5% ocorreram no sexo masculino. 
C) O coeficiente de mortalidade geral foi de 7,5 por 1.000 

habitantes. 
D) A mortalidade proporcional segundo sexo foi de 60,1% 

para o masculino e 39,9% para o feminino. 
E) O coeficiente de mortalidade por Sintomas, sinais e 

achados anormais ex. clínicos e laboratório foi de 2,7 por 
1000 habitantes. 
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QUESTÃO 03



 
Prefeitura Municipal de Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                             Cargo: Sanitarista / Nível Superior 

Página 2/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
A capacidade do agente etiológico de produzir doença é 
denominada: 
 
A) Infectividade. 
B) Patogenicidade. 
C) Virulência. 
D) Infestação. 
E) Vulnerabilidade. 
 
 
 
 
Em relação ao diagrama de controle, é incorreto afirmar: 
 
A) Para que seja possível detectar variações sazonais de um 

agravo é necessário dispor da distribuição de freqüências, 
durante o ano, e de vários anos, em seqüência. 

B) O limiar epidêmico é o limite superior das freqüências 
endêmicas, esperadas para cada mês, de uma determinada 
doença e é considerado o mais importante do diagrama. 

C) O índice endêmico é o valor central das freqüências 
endêmicas esperadas, para cada mês, de um agravo. 

D) O tempo necessário para permitir o diagnóstico de 
oscilações estacionais das doenças infecciosas como o 
sarampo, por exemplo, pode se resumir a alguns poucos 
anos, não sendo necessária a retirada dos anos epidêmicos 
nas computações dos anos endêmicos. 

E) Em relação às doenças evitáveis é conveniente valorizar a 
curva do meio do diagrama ou, ainda melhor, a sua linha 
inferior. 

 
 
 
 
Em 2007 foram detectados 132 casos novos de hanseníase em 
determinado município. No final daquele ano, um total de 712 
estava em tratamento, incluindo os mais antigos e os que se 
diagnosticou, recentemente, serem portadores do bacilo de 
Hansen. Tomando esses números e, admitindo-se uma 
população de 420 mil habitantes, assinale a alternativa correta: 
 
A) A taxa de incidência foi de 3,1 por 1.000 habitantes. 
B) A taxa de prevalência foi de 16,9 por 10.000 habitantes. 
C) A taxa de prevalência foi de 13,8 por 10.000 habitantes. 
D) A taxa de prevalência foi de 2,0 por 1.000 habitantes. 
E) A taxa de incidência foi de 18,5 por 100 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Em relação ao enfoque de risco à saúde de uma dada 
população, é incorreto afirmar: 
 
A) Os fatores de risco considerados não-modificáveis são o 

sexo e a idade do indivíduo. 
B) É uma estratégia que possibilita detectar um número 

grande de famílias (ou indivíduos) que são responsáveis 
por uma pequena proporção dos problemas de saúde 
incipientes na comunidade. 

C) A ação direta dos serviços de saúde se constitui em fator 
de risco modificável para o indivíduo. 

D) Dentre os principais fatores de riscos e agravos à saúde de 
natureza crônico-degenerativas estão: história familiar de 
doença crônica, estresse, obesidade, hábito de fumar e vida 
sedentária. 

E) Pode ser tanto uma ferramenta para medir necessidades de 
saúde, como para satisfazê-las, reorganizando os serviços. 

 
 
 
 
Em relação ao calendário de vacinação do Programa Nacional 
de Imunização, é incorreto afirmar; 
 
A) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e 

Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 
anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e 
em homens até 39 (trinta e nove) anos. 

B) Mulher grávida que esteja com a vacina contra difteria e 
tétano em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 05 
(cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose 
deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data 
provável do parto. 

C) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a 
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos 
que convivem em instituições fechadas e seu reforço é 
anual. 

D) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a 
partir dos 09 meses de idade, que residam ou que irão 
viajar para área endêmica, área de transição e área de risco 
potencial para contrair a doença. Em caso de viagem para 
áreas de risco a dose deve ser aplicada dez dias antes da 
viagem. 

E) O esquema de vacinação contra a Difteria, tétano, 
coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo 
Haemophilus influenzae tipo b é feito aos 2, 4 e 6 meses de 
idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a 
Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 
meses e o segundo entre 4 e 6 anos. 
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Em relação à notificação compulsória de doenças (Portaria nº 5, 
de 21 de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde) é correto 
afirmar: 
 
A) Os agravos de notificação imediata devem ser notificados 

em, no máximo, 48 horas. 
B) Os profissionais de saúde no exercício da profissão, bem 

como os responsáveis por organizações e estabelecimentos 
públicos e particulares de saúde e de ensino, são obrigados 
a comunicar aos gestores do SUS a ocorrência de casos 
suspeitos ou confirmados das doenças de notificação 
compulsória. 

C) Os gestores de saúde municipais e estaduais do SUS 
podem incluir ou excluir doenças ou agravos componentes 
na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória 
de acordo com o perfil epidemiológico local. 

D) Constituem-se doenças e agravos de notificação 
compulsória imediata casos suspeitos ou confirmados de 
cólera, febre amarela, poliomelite, difteria, tétano e 
sarampo; 

E) Não há a necessidade de notificação posterior dos agravos 
que já tiveram a sua notificada realizada de forma 
imediata. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa em que todas as medidas são de tendência 
central para uma amostra: 
 
A) Amplitude, moda e mediana. 
B) Média aritmética, moda e mediana. 
C) Média aritmética, mediana e variância. 
D) Mediana, desvio padrão, moda. 
E) Coeficiente de variação, média aritmética, mediana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Um professor usou procedimento de amostragem para escolher 
alunos de sua escola para compor uma amostra. Em relação à 
definição da amostra, para a participação dos alunos em uma 
pesquisa, numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
1. Amostra de conveniência 
2. Amostra sistemática 
3. Amostra estratificada 
4. Amostra casual simples 
 
(   ) A amostra foi composta pelos alunos de sua classe como 

amostra para toda a escola 
(   ) A amostra foi composta por todos os alunos com número 

de matrícula terminado em determinado dígito 
(   ) A amostra foi composta por alunos retirados ao acaso do 

total de alunos da escola 
(   ) A amostra foi composta inicialmente por amostras de cada 

série e depois reunidas todas as amostras em uma só 
 
Marque a alternativa que indica a seqüência correta de cima 
para baixo: 
 
A) 4, 2, 1, 3 
B) 2, 1, 4, 1 
C) 3, 4, 1, 2 
D) 1, 4, 3, 2 
E) 2, 4, 1, 3 
 
 
 
 
I. Analise as alternativas abaixo em relação aos indicadores 

de produtividade hospitalar: 
II. A Média de permanência é a relação numérica entre o total 

de pacientes-dia num determinado período e o total de 
doentes saídos (altas e óbitos).  

III. O Índice de renovação ou giro de rotatividade: é a relação 
entre o número de pacientes que saíram do hospital (altas e 
óbitos) durante determinado período e o número de leitos 
postos à disposição, no mesmo período.  

IV. A relação funcionários por leito: é o número total dos 
médicos e enfermeiros constantes da folha de pagamento 
do hospital em relação à soma do número de leitos 
existentes em operação no mesmo período.  

V. O índice intervalo de substituição: assinala o tempo médio 
que um leito permanece desocupado entre a saída de um 
paciente e a admissão de outro. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão erradas. 
C) Somente a I, II e IV estão corretas. 
D) Somente a I, II e III estão corretas. 
E) Somente a II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Na epidemia progressiva observam-se todas as alternativas 
abaixo, exceto: 
 
A) Há um aumento expressivo no número de casos da doença, 

num curto espaço de tempo. 
B) A fonte de infecção não é única, sendo representada por 

exposições sucessivas. 
C) Os casos são dispersos em diferentes áreas geográficas. 
D) A propagação da doença é difundida pessoa a pessoa. 
E) Há ocorrência de casos secundários. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que todos os desenhos de estudo são 
analíticos: 
 
A) Estudo de caso, série de casos, estudo transversal. 
B) Estudo de caso-controle, estudo de coorte, ensaio 

randomizado. 
C) Estudo de incidência, estudo de prevalência, estudo 

ecológico; 
D) Estudo de coorte prospectivo, estudo de coorte 

retrospectivo, série de casos; 
E) Estudo ecológico, série de casos, ensaio randomizado. 
 
 
 
 
O Número de óbitos de crianças de 28 dias até um ano de idade, 
no período X 1.000 
 
Número de nascidos vivos, no período expressa o coeficiente de 
mortalidade infantil: 
 
A) Neonatal. 
B) Neonatal tardio. 
C) Pós-neonal. 
D) Perinatal. 
E) Neonatal precoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Em relação à evolução da mortalidade geral no Brasil 
(http://tabnet.datasus.gov.br), no período de 1996 a 2005,  
considerando todos os capítulos do CID – 10, é incorreto 
afirmar: 
 
A) A primeira causa de óbito para todos os anos do período 

foi por doenças do aparelho circulatório. 
B) Os sinais, sintomas e achados anormais de exames clínicos 

e de laboratório, não classificados em outra parte, 
aparecem como a segunda causa de óbito até 2002 e, a 
partir de 2003, são as causas externas que ocupam essa 
posição. 

C) Há queda da mortalidade por doenças infecciosas e 
parasitárias, no período. 

D) Há aumento das mortes por doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas, no período. 

E) Morreram mais homens do que mulheres em todos os anos 
do período. 

 
 
 
 
Em relação à situação das doenças transmissíveis no Brasil 
(www.saude.gov.br), numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira: 
 
1.  Doenças transmissíveis 

com tendência 
persistente 

 

(   ) Doença de Chagas, 
hanseníase, febre   
tifóide, filariose 

2.  Doenças transmissíveis 
com tendência 
descendente 

 

(   ) Aids, hantavirose, dengue, 
cólera, febre maculosa 
brasileira 

3.  Doenças transmissíveis 
emergentes e 
reemergentes 

(   ) Malária, tuberculose, 
meningites hepatites virais, 
leptospirose 

 
Marque a alternativa que indica a seqüência correta de cima 
para baixo: 
 
A) 1, 2, 3; 
B) 3, 2, 1; 
C) 3, 1, 2; 
D) 2, 3, 1; 
E) 2, 1, 3. 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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Analise as alternativas abaixo em relação a fonte de dados 
vitais: 
 
I. A codificação dos diagnósticos das causas de óbito no 

Brasil é feita pela seleção de uma única causa. 
II. A declaração de óbito é preenchida em três vias: uma delas 

é arquivada no próprio hospital para posterior envio às 
secretarias de saúde; uma é apresentada no cartório, pela 
família, para o registro do óbito e a terceira é entregue ao 
serviço funerário para providenciar o sepultamento. 

III. A declaração de nascidos vivos é preenchida em três vias: 
uma permanece no estabelecimento de saúde que ocorreu o 
parto; uma é destinada à família que leva ao cartório para o 
registro do nascimento e a terceira é encaminhada às 
unidades locais de saúde. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) As afirmativas I, II e III estão erradas. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 
 
 
 
Em relação à transição demográfica e epidemiológica no Brasil, 
é incorreto afirmar: 
 
A) A pirâmide etária do Brasil, em 1940, caracterizava-se por 

apresentar ampla base, afunilando-se progressivamente. 
B) O novo padrão demográfico brasileiro tem impacto sobre 

as despesas do governo e das famílias, especialmente com 
elevação dos gastos com saúde e previdência social 
voltados para os idosos. 

C) O perfil epidemiológico da população brasileira se 
caracteriza pela predominância das enfermidades da 
modernidade, sem haver conseguido libertar-se da elevada 
morbidade por doenças do subdesenvolvimento. 

D) O Brasil têm seu processo de transição decorrente de 
mudanças estruturais, que se traduzem por melhores 
condições de vida, ilustrada por melhores níveis de 
escolaridade e renda e de condições  propícias de 
alimentação e saneamento básico. 

E) Em menos de 40 anos o Brasil passou de um perfil de 
morbidade próprio das faixas etárias mais jovens para um 
quadro caracterizado por doenças mais complexas e 
onerosas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De acordo com a Constituição Federal, o Sistema de Saúde 
deve garantir ao usuário uma atenção que abranja as ações de 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia 
de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema. Essa 
garantia de atenção à saúde do usuário constitui-se na: 
 
A) Hierarquização. 
B) Resolutividade. 
C) Eqüidade. 
D) Integralidade. 
E) Universalidade. 
 
 
 
 
Dentre as prioridades firmadas entre os gestores do SUS no 
Pacto pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 
2006), todas as alternativas abaixo foram objetivos e metas a 
serem alcançados, exceto: 
 
A) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do 

colo do útero, em 2006. 
B) Reduzir para menos de 1% a infestação do Aedes aegypti 

em 30% dos municípios prioritários, até 2006. 
C) Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de 

tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano. 
D) Reduzir em 5% a razão da mortalidade materna, em 2006. 
E) Criar comitês de vigilância do óbito em 80% dos 

municípios brasileiros, em 2006. 
 
 
 
 
Em relação ao Controle Social é incorreto afirmar: 
 
A) As Conferências Municipais de Saúde de saúde são 

espaços institucionais destinados a analisar os avanços e 
retrocessos do SUS e propor diretrizes para a formulação 
de políticas de saúde no município. 

B) A Conferência Municipal de Saúde deve ser realizada pelo 
menos uma vez a cada quatro anos. 

C) O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de 
caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador 
das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no 
município. 

D) Os Conselhos de Saúde tem sua composição, organização 
e competência fixadas na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 
Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto 
dos demais segmentos (trabalhadores de saúde e 
prestadores de serviços públicos e privados). 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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De acordo com o Ministério da Saúde todas as alternativas 
abaixo são objetivos específicos da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher (Plano 2004-2007), exceto: 
 
A) Promover atenção á saúde em situação de prisão. 
B) Promover a atenção às mulheres e adolescentes em 

situação de violência doméstica e sexual. 
C) Promover atenção à saúde das mulheres portadoras de 

deficiência física. 
D) Implantar um modelo de atenção à saúde mental das 

mulheres sob o enfoque de gênero. 
E) Estimular a implantação e implementação da assistência ao 

planejamento familiar para homens e mulheres, adultos e 
adolescentes. 

 
 
 
 
De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria 
nº 648/GM de 28 de março de 2006) é correto afirmar em 
relação ao Piso de Atenção Básica: 
 
A) Constitui-se no componente federal e estadual para o 

financiamento da atenção básica. 
B) É composto por uma parte fixa, destinada aos municípios 

habilitados na Gestão da Atenção Básica Ampliada. 
C) Na ausência de qualquer um dos profissionais da Equipe 

de Saúde da Família e de Saúde Bucal por período superior 
a 90 dias há suspensão dos repasses de recursos do Piso de 
Atenção Básica fixo e variável. 

D) É composto por uma parte variável que consiste em 
recursos financeiros destinados a estimular a implantação 
de estratégias nacionais de reorganização do modelo de 
atenção à saúde. 

E) Há suspensão do repasse de recursos do Piso de Atenção 
Básica aos municípios se não houver alimentação dos 
bancos de dados nacionais de informação, dentre eles: 
SIAB, SIM, SINASC, SISCOLO, HIPERDIA. 

 
 
 
 
No que se refere à avaliação do impacto das ações de saúde 
quando “uma determinada intervenção, procedimento ou 
regime ou serviço produz um resultado benéfico, em condições 
ideais de observação” está se avaliando a: 
 
A) Efetividade em saúde; 
B) Validade em saúde; 
C) Eficácia em saúde; 
D) Aplicabilidade em saúde; 
E) Eficiência em saúde; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Em relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria 
GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008) é incorreto afirmar: 
 
A) Não se constituem em porta de entrada do sistema e devem 

e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de 
saúde. 

B) Os procedimentos referentes à produção de serviços 
realizada pelos profissionais cadastrados deverão ser 
registrados no SIA/SUS, para geração de créditos 
financeiros. 

C) Devem funcionar em horário de trabalho coincidente com 
o das Equipes de Saúde da Família e a carga horária dos 
profissionais, considerados para repasse de recursos 
federais, de 40 horas.  

D) Sua criação tem como objetivo ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolutividade. 

E) São classificados em duas modalidades e é vetada a 
implantação das duas modalidades de forma concomitante 
no município. 

 
 
 
 
De acordo com o Ministério da Saúde todas as alternativas 
abaixo foram ações prioritárias específicas, para o biênio 2006-
2007, da Política Nacional de Promoção à Saúde (Portaria nº 
687 MS/GM, de 30 de março de 2006), exceto: 
 
A) Promoção de ações relativas à alimentação saudável. 
B) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 
C) Estímulo a atividades de lazer em todos os níveis de 

complexidade do Sistema de Saúde.  
D) Redução a morbimortalidade por acidentes de trânsito. 
E) Prevenção da violência e estímulo à cultura da paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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O planejamento estratégico-situacional (Carlos Matus) é 
estruturado através de quatro grandes passos, que podem ser 
recursivos e não-lineares, mas que representam um 
sequenciamento lógico da elaboração teórica do planejamento. 
Em relação a esses quatro momentos da planificação, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
1. Momento explicativo 
2. Momento tático-operacional 
3. Momento estratégico 
4. Momento normativo 
 
(   ) É a instância de desenho onde a atenção deve estar 

centrada na eficácia direcional das operações para atingir a 
situação-objetivo 

(   ) Há a identificação de problemas, seleção de problemas e 
explicação dos problemas selecionados  

(   ) É realizada a apreciação da situação conjuntural, pré-
avaliação das decisões possíveis, tomada de decisão e 
execução e pós-avaliação das decisões tomadas 

(   ) É realizada a análise da viabilidade das operações 
 
Marque a alternativa que indica a seqüência correta:de cima 
para baixo 
 
A) 4, 1, 3, 2. 
B) 4, 1, 2, 3. 
C) 3, 2, 1, 4. 
D) 2, 3, 4, 1. 
E) 2, 4, 1, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Em relação à história entre a assistência à saúde e as políticas 
sociais do Estado Brasileiro, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Em 1923 são criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensões 

(CAPs), através da Lei Eloy Chaves, para os empregados 
das empresas ferroviárias existentes no país e esse fato é 
considerado o marco inicial da Previdência Social no 
Brasil. 

II. Em 1933 são criados os Institutos de Aposentadorias e 
Pensões (IAPs) ,organizados por categoria profissional, 
representando uma expansão de cobertura de assistência 
médica para seus filiados e dependentes. 

III. Em 1960 é criada a Lei Orgânica da Previdência Social que 
unificou a legislação referente aos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões. 

IV. Em 1966 há a unificação dos Institutos de Aposentadorias 
e Pensões no Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência social. 

V. No início da década de 70 há a extensão da cobertura 
previdenciária com a instituição do Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) com 
posterior concessão de benefícios previdenciários para 
empregadas domésticas e trabalhadores autônomos. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.  
B) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
C) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas; 
D) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas; 
E) As afirmativas I, II, III, IV e V estão erradas; 
 
 
 
 
Através de técnicas de planejamento, procura-se organizar a 
oferta de serviços e orientar as suas ações para a satisfação das 
necessidades da sociedade. Para tanto, vêm sendo 
recomendadas a hierarquização e regionalização dos serviços de 
saúde que, para funcionar adequadamente, necessitam, além de 
um aporte suficiente de recursos financeiros e uma política 
adequada de recursos humanos, da observância de pontos 
relacionados nas alternativas abaixo, exceto: 
 
A) A explicitação de critérios para o funcionamento de um 

sistema de referência e contra-referência, entre os diversos 
níveis de complexidade. 

B) O estabelecimento de um sistema de informação 
apropriado. 

C) A seleção de tecnologias diversas, com ênfase nas 
tecnologias de maior complexidade, para que todos os 
problemas de saúde da população sejam resolvidos. 

D) A participação dos usuários no direcionamento e 
adequação do sistema à realidade. 

E) A adoção de esquemas para a supervisão e avaliação das 
ações de saúde. 

 

QUESTÃO 28 
QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38



 
Prefeitura Municipal de Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                             Cargo: Sanitarista / Nível Superior 

Página 11/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




