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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO 1 

      

O conceito de saúde evoluiu muito no último século. A situação mundial atual 

aponta para uma visão de saúde mais global podendo se falar em estado de saúde 

como um conjunto de condições satisfatórias nos aspectos físicos, sociais, éticos, 

morais além de nos preocuparmos com a saúde de forma individual e coletiva. A 

consciência de que cada pessoa é responsável pela sua saúde leva também à 

consciência de que um conjunto de pessoas sadias forma uma coletividade sadia. A 

manutenção da saúde não depende só de médicos, enfermeiros, hospitais etc., mas de 

uma série de fatores individuais como alimentação adequada, moradia, lazer, 

saneamento básico, serviços de assistência de saúde etc. Quando algumas dessas 

condições não são satisfeitas, podemos passar de estado de saúde para um estado de 

doença.       (Adaptação – Caminhos do Letramento) 

 

A partir do texto 1 responda as questões de 01 a 05, assinalando a alternativa 

que completa corretamente o enunciado de cada uma delas: 

 

QUESTÃO 01_____________________________________________________________ 
 

O texto afirma que: 

 

(A) Podemos passar de estado de saúde para um estado de doença, apenas, pela falta de 

assistência médica. 

(B) A saúde deve ser entendida em sentido mais amplo como componente da qualidade de 

vida. 

(C) Devemos nos preocupar com a saúde, apenas, de forma individual. 

(D) Estado de saúde significa apenas ausência de doença. 

 (E) Devemos responsabilizar todos os profissionais de saúde pela manutenção da saúde. 
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QUESTÃO 02_____________________________________________________________ 
 

Em: ...estado de saúde.... a palavra em destaque é: 

 

(A) Dissílaba – hiato. 

(B) Trissílaba – encontro consonantal. 

(C) Trissílaba – hiato. 

(D) Polissílaba – ditongo. 

(E) Monossílaba – hiato. 

 

QUESTÃO 03_____________________________________________________________ 
 

As palavras estão classificadas de maneira correta na alternativa: 

 

(A) Século – evoluiu – global → Substantivos. 

(B) Aponta – depende – podemos → Verbos. 

(C) Se, em, como → Pronomes. 

(D) De, são, nos → Preposições. 

(E) No, é, um → Artigos. 

 

QUESTÃO 04_____________________________________________________________ 
 

“O conceito de saúde evoluiu muito no último século.” O termo destacado é: 

 

(A) Adjunto adnominal. 

(B) Sujeito composto. 

(C) Predicado nominal. 

(D) Objeto indireto. 

(E) Sujeito simples. 
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QUESTÃO 05_____________________________________________________________ 
 

Dentre os períodos transcritos abaixo, um é composto por coordenação. Assinale a 

alternativa correspondente a este período: 

 

(A) A manutenção da saúde não depende só de médicos, enfermeiros, hospitais, mas 

também depende de uma série de fatores individuais. 

(B) O conceito de saúde evoluiu muito no último século. 

(C) A situação mundial atual aponta para uma visão de saúde mais global. 

(D) Cada pessoa é responsável pela sua saúde. 

(E) Um conjunto de pessoas sadias forma uma coletividade sadia. 

 

TEXTO 2 

 

Caminhar, dormir, comer, escovar os dentes e aprender a relaxar. Se boa parte 

dessas ações faz parte do seu dia-a-dia, já é meio caminho andado para desacelerar o 

processo de envelhecimento.        (Michael Roizen, Mehmet Oz) 

 

As questões de 06 a 08 devem ser respondidas a partir do “texto 2”, 

assinalando a alternativa que completa corretamente o enunciado das questões. 

 

QUESTÃO 06_____________________________________________________________ 
 

Na palavra “dia-a-dia” o hífen foi usado para: 

 

(A) Separar sílabas. 

(B) Indicar palavra composta. 

(C) Destacar prefixo. 

(D) Ligar pronome ao verbo. 

(E) Eliminar letra e fonema 
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QUESTÃO 07_____________________________________________________________ 
 

De acordo com a leitura do texto é correto afirmar que ele tem por objetivo: 

 

(A) Demonstrar a capacidade que o ser humano tem de estimular o envelhecimento do seu 

corpo. 

(B) Conhecer os movimentos do corpo para alterar o seu envelhecimento. 

(C) Combater as mudanças de hábito do seu dia-a-dia para ter uma excelente qualidade de 

vida. 

(D) Mostrar que as mudanças de hábito muito simples são capazes de preservar o vigor e a 

juventude do seu organismo. 

(E) Criticar os hábitos adquiridos pelo homem no decorrer de sua existência. 

 

QUESTÃO 08_____________________________________________________________ 
 

A palavra “desacelerar” no trecho “... desacelerar o processo de envelhecimento” 

significa: 

 

(A) Aumentar. 

(B) Cessar. 

(C) Parar. 

(D) Alterar. 

(E) Retardar. 

 

QUESTÃO 09_____________________________________________________________ 
 

Todas as palavras a seguir estão corretas quanto à grafia, EXCETO: 
 

(A) Deshonesto. 

(B) Refúgio. 

(C) Macaxeira. 

(D) Querosene. 

(E) Jiló. 
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QUESTÃO 10_____________________________________________________________ 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o período abaixo: 

 

 Vegetais, como verduras e frutas................. 

 

(A) Costuma ser ótimas fontes de vitaminas. 

(B) Costumas ser ótimas fontes de vitaminas. 

(C) Costumam ser ótimas fontes de vitaminas. 

(D) Costumo ser ótimas fontes de vitaminas. 

(E) Costume ser ótimas fontes de vitaminas. 
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MATEMÁTICA 
 
 
 

“Vilãs: Oito municípios paraenses (Paragominas, Rondon do Pará, Ulianópolis, 

Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo, Goianésia do Pará, Breu Branco e 

Jacundá) se lançaram ao combate ao uso predatório da floresta na produção do 

carvão vegetal. Mandaram ofício conjunto à SEMA pedindo a revisão dos 

licenciamentos concedidos às siderúrgicas instaladas no Pará, apontadas pelo grupo 

plurimunicipal como as "vilãs da floresta amazônica”. A ofensiva resulta de dados do 

pólo de Canaã dos Carajás. No pólo, há 26 altos fornos, cada um com produção média 

de 10 mil toneladas de gusa ao mês e consumo de 2,7 metros cúbicos de carvão por 

tonelada de gusa.” 

        

        (Adaptado de O Diário do Pará-Reporter Dário- 04/2008) 

 

QUESTÃO 11_____________________________________________________________ 
 

Analisando a notícia, podemos afirmar que todos os fornos produzem mensalmente, 

em m3, uma quantidade média de carvão de: 

 

(A) 702.000 

(B) 720.000 

(C) 736.000 

(D) 740.000 

(E) 756.000 
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QUESTÃO 12_____________________________________________________________ 
 

 

“O avanço da dengue fez a SESPA comprar inseticida para combater o mosquito 

Aedes aegypti nos 143 municípios paraenses. Foram 200 cilindros de 30 litros.” 

 

        (Adaptado de O Diário do Pará-Reporter Dário- 04/2008) 

 

Se essa quantidade de inseticida for distribuída de forma igual entre esses municípios, 

podemos afirmar que cada município receberá, em litros, uma quantidade de 

inseticida NÃO superior a: 

                                                                               

(A) 15  

(B) 20  

(C) 30 

(D) 42 

(E) 64 

 

QUESTÃO 13_____________________________________________________________ 
 

O valor numérico da expressão irracional 310  é: 

 

(A) >30 

(B) <15 

(C) >10 e <15 

(D) >15 e <20 

(E) aproximadamente igual a 30 
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QUESTÃO 14_____________________________________________________________ 
 

O número inteiro que representa a expressão 223 )2.()10.(3)10( −−−−  é: 

 

(A) -2200 

(B) -200 

(C) 200 

(D) 2000 

(E) + 2200 

 

QUESTÃO 15_____________________________________________________________ 
 

Em um clube, 45% dos associados têm mais de 40 anos. Se 396 associados têm menos 

de 40 anos, qual o número total de associados deste clube? 

 

(A) 600 

(B) 720 

(C) 800 

(D) 960 

(E) 980 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16_____________________________________________________________ 
 

No Sistema Único de saúde, o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema, atende o princípio da: 

  

(A) Universalidade. 

(B) Integralidade. 

(C) Descentralização. 

(D) Hierarquização. 

(E) Equidade. 

 

QUESTÃO 17_____________________________________________________________ 
 

Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 

 

(A) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham repercussão 

sobre a saúde humana. 

(B) Formar consórcios administrativos interestaduais. 

(C) Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras. 

(D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 

(E) Executar serviços de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. 
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QUESTÃO 18_____________________________________________________________ 
 

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS está a execução de ações de 

vigilância epidemiológica que compreende: 

 

(A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação 

de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

(B) Um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores. 

(C) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 

coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos. 

(D) Um conjunto de ações voltadas à qualificação e humanização do atendimento no SUS. 

(E) Reorganizar a prática de atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo 

tradicional, oferecendo um atendimento mais próximo da família. 

 

QUESTÃO 19_____________________________________________________________ 
 

O Programa Saúde da Família - PSF em suas ações prioriza a promoção, prevenção e 

recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, podendo o 

atendimento ser realizado: 

 

(A) De preferência nos hospitais regionais. 

(B) Nas unidades básicas de saúde. 

(C) Na unidade básica de saúde ou no domicílio. 

(D) Nos ambulatórios. 

(E) Somente no domicílio. 
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QUESTÃO 20_____________________________________________________________ 
 

A vacinação contra a tuberculose dada ao recém-nascido corresponde a: 

 

(A) Proteção específica no nível primário de promoção da saúde. 

(B) Atenção curativa no nível secundário de promoção da saúde. 

(C) Diagnóstico precoce no nível primário de promoção da saúde. 

(D) Diagnóstico precoce no nível secundário de promoção da saúde. 

(E) Tratamento precoce no nível secundário de promoção da saúde. 

 

QUESTÃO 21_____________________________________________________________ 
 

São atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO: 

 

(A) Trabalhar com famílias em área geográfica definida. 

(B) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 

(C) Através de visitas domiciliares, desenvolverem atividades de prevenção de doenças. 

(D) Solicitar exames complementares, conforme protocolos ou outras normativas técnicas. 

(E) Cadastrar as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados. 

 

QUESTÃO 22_____________________________________________________________ 
 

A prevenção entrou nos consultórios por meio de recomendações dietéticas e de 

hábitos de vida. Uma estratégia usada para a prevenção de doenças pulmonares é: 

 

(A) Alimentação com pouco sal. 

(B) Alimentação com menor teor de açúcar. 

(C) Alimentação com poucas calorias. 

(D) Deixar de fumar. 

(E) Praticar exercícios. 
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QUESTÃO 23_____________________________________________________________ 
 

O Agente Comunitário de Saúde é treinado para acompanhar e orientar mulheres e 

crianças, grupo considerado prioritário para o atendimento à saúde, identificando e 

prevenindo situações de risco.  

Mulheres grávidas que não tiverem comprovação de vacinação anterior para a 

prevenção do tétano, devem ser orientadas a fazer o esquema de: 

 

(A) Duas doses da vacina. 

(B) Três doses da vacina. 

(C) Cinco doses da vacina. 

(D) Três doses e um reforço a cada ano. 

(E) Uma dose a cada dez anos. 

 

QUESTÃO 24_____________________________________________________________ 
 

O Sistema Único de Saúde - SUS através de um conjunto de ações de planejamento 

familiar promove melhor acesso à assistência de qualidade através de várias 

estratégias, dentre elas garantir que as expectativas de homens e mulheres sejam 

levadas em consideração e oferecer maior número possível de métodos contraceptivos 

diferentes para que as pessoas possam escolher aquele que melhor se adapte às suas 

necessidades. 

Para casais que estão seguros e desejosos da contracepção permanente e sem 

impedimentos clínicos e legais, o método mais indicado seria: 

 

(A) Uso da camisinha masculina e feminina. 

(B) Uso de dispositivo intra-uterino-DIU. 

(C) Uso anticoncepção oral. 

(D) Anticoncepcionais injetáveis. 

(E) Laqueadura tubária e a vasectomia. 
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QUESTÃO 25_____________________________________________________________ 
 

Na assistência ao pré-natal o Agente Comunitário de Saúde através da visita 

domiciliar estabelece elo importante entre o serviço de saúde e a comunidade, 

permitindo: 

 

I - Captar gestantes não inscritas no pré-natal. 

 

II - Reconduzir gestantes faltosas, especialmente as de alto risco, uma vez que estas 

podem contribuir para os altos índices de morbimortalidade detectados na avaliação 

da assistência pré-natal. 

 

III - Constatar a cada visita a presença, ritmo, freqüência e a normalidade dos 

batimentos cardiofetais. 

 

IV - Acompanhar a evolução de alguns aspectos da gestação, segundo orientação da 

unidade de saúde, nos casos em que o deslocamento da gestante à unidade, em 

determinado período de tempo, seja considerado inconveniente ou desnecessário. 

 

Estão CORRETAS: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) Todas estão corretas. 
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QUESTÃO 26_____________________________________________________________ 
 

Assinale a alternativa que apresenta doenças que podem ser prevenidas através de 

vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

(A) Tuberculose, Hepatite B e Febre amarela. 

(B) Febre Amarela, Poliomielite e AIDS. 

(C) AIDS, Sarampo e Caxumba. 

(D) Caxumba, Tétano e Malária. 

(E) Malária, Difteria e Coqueluche. 

 

QUESTÃO 27_____________________________________________________________ 
 

Sobre o exame preventivo do Câncer do Colo do Útero – Papanicolaou, em que o 

médico colhe o material do útero e da vagina, para ser examinado posteriormente no 

microscópio, analise as afirmativas abaixo: 

 

I – A mulher deve evitar relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame. 

II – O exame poderá ser feito em qualquer momento do período menstrual. 

III – A mulher deverá evitar o isso de anticoncepcionais locais. 

IV – O exame Papanicolaou pode ser realizado em postos ou unidades de saúde, 

próximos a residência da mulher, que tenham profissionais de saúde treinados para 

essa finalidade.  

 

Estão CORRETAS: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) Todas estão corretas. 
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QUESTÃO 28_____________________________________________________________ 
 

Indivíduos acometidos por tuberculose que interrompem o tratamento ou não fazem o 

uso correto da medicação, contribuem para o aparecimento de bacilos resistentes, 

tornando o tratamento da doença mais difícil. Com o objetivo de diminuir o abandono 

do tratamento e reduzir a ocorrência de resistência aos medicamentos alguns 

profissionais estão sendo orientados a observar a ingestão do medicamento pelo 

paciente, procedimento que conhecido como: 

   

(A) Tratamento supervisionado. 

(B) Tratamento terapêutico. 

(C) Tratamento multibacilar. 

(D) Acompanhamento domiciliar. 

(E) Acompanhamento familiar. 

 

QUESTÃO 29_____________________________________________________________ 
 

Apesar dos avanços no diagnóstico precoce e eficiência no tratamento, o Brasil ainda 

apresenta grande número de casos de hanseníase, uma doença que pode determinar 

incapacidade no indivíduo acometido pela infecção. A transmissão da hanseníase se 

dá: 

 

(A) Por via congênita. 

(B) Por via sexual. 

(C) Pelas vias áreas superiores - mucosa nasal e orofaringe. 

(D) Por transfusão de sangue. 

(E) Por mecanismo percutâneo. 
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QUESTÃO 30_____________________________________________________________ 
 

No Brasil a desnutrição e o risco de morte por diarréia na população infantil têm 

índices elevados na região Nordeste, em razão principalmente das baixas condições 

socioeconômicas e sanitárias. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as causas 

mais comuns da diarréia aguda: 

 

(A) Falta de higiene pessoal e dos alimentos. 

(B) Introdução de alimentos sólidos a partir de um ano de idade. 

(C) Suspensão da amamentação ao peito antes dos seis meses de idade. 

(D) Moradias sem rede de esgoto. 

(E) Crianças sem esquema básico de vacinação do Ministério da Saúde. 

 




