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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_____________________________________________________________ 
 

Sobre a saúde na Constituição do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Ao sistema único de saúde compete controlar e fiscalizar a produção de medicamentos. 

(B) O sistema único de saúde poderá ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

(C) Não é atribuição do sistema único de saúde colaborar na proteção do meio ambiente. 

(D) É atribuição de sistema único de saúde incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

(E) Ao sistema único de saúde compete participar da formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico. 

 

QUESTÃO 17_____________________________________________________________ 
 

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

 

(A) Gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. 

(B) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e 

serviços de saúde. 

(C) Promover a descentralização, para os Municípios, dos serviços e das ações de saúde. 

(D) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios. 

(E) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
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QUESTÃO 18_____________________________________________________________ 
 

A hierarquização da rede de serviços de saúde compreende: 

 

(A) A organização em níveis de complexidade tecnológica crescente. 

(B) A responsabilidade das ações e serviços de saúde redefinida entre os vários níveis de 

governo. 

(C) As ações e serviços de todos os níveis devem atender a todo cidadão, sem privilégios 

ou barreiras. 

(D) O direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles 

contratados pelo poder público. 

(E) Ao buscar atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a 

saúde, o serviço correspondente deve estar capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o 

nível da sua competência. 

 

QUESTÃO 19_____________________________________________________________ 
 

Sobre os serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) As instituições privadas não poderão participar do sistema único de saúde. 

(B) Poderão ser feitas doações de organismos internacionais vinculados à Organização das 

Nações Unidas. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País. 

(D) Poderão ser repassados recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

(E) Apenas as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde. 
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QUESTÃO 20_____________________________________________________________ 
 

O aumento das alterações ecológicas, sociais e econômicas juntamente com as 

migrações desordenadas tem provocado o aumento de doenças transmitidas por 

insetos vetores, como por exemplo, a malária. Como isso é muito difícil de controlar, 

deve-se tomar como medidas de prevenção: 

 

(A) Erradicação do mosquito vetor. 

(B) Uso de repelentes. 

(C) Uso de telas e mosquiteiros nas residências. 

(D) Diagnóstico precoce, tratamento imediato dos casos, além de medidas de controle ao 

vetor. 

(E) Evitar exposição ao mosquito vetor. 

 

QUESTÃO 21_____________________________________________________________ 
 

Os mecanismos de defesa do organismo contra a invasão ou multiplicação de agentes 

infecciosos podem ser adquiridos naturalmente ou de modo artificial. A aquisição de 

anticorpos protetores pode ocorrer: 

 

(A) Somente através de vacinas e soros. 

(B) Somente através de vacinas. 

(C) Somente através de soros 

(D) Através de prévio contágio, transferência placentária, vacinas e soros. 

(E) Através de prévio contágio e vacinas. 
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QUESTÃO 22_____________________________________________________________ 
 

A imunização é um processo de prevenção importante contra doenças infecciosas e 

parasitárias. Qual doença pode ser evitada através da imunização? 

 

(A) Dengue. 

(B) Febre Amarela. 

(C) Doença de Chagas. 

(D) Malária. 

(E) Esquistossomose. 

 

 

Brasil livre da transmissão peloTriatoma infestans 

 

Um certificado da Organização Pan-Americana da Saúde marcou um importante 

momento da saúde pública brasileira, no dia 9 de junho. Com esta certificação 

internacional, o Brasil foi considerado livre da transmissão da doença de Chagas pelo 

Triatoma infestans. (Boletim Eletrônico SVS- Ministério da Saúde - Nº 17/05/2006) 

 

QUESTÃO 23_____________________________________________________________ 
 

A doença de Chagas é causada por parasita chamado: 

 

(A) Plasmodium vivax. 

(B) Plasmodium falciparum. 

(C) Leishmania chagasi. 

(D) Trypanosoma cruzi. 

(E) Balantidim coli. 
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QUESTÃO 24_____________________________________________________________ 
 

A esquistossomose é uma doença que em sua fase crônica provoca fraqueza, 

emagrecimento e aumento do volume do fígado, infecção conhecida como barriga 

d´água. No ciclo evolutivo da doença o parasita precisa de hospedeiro intermediário, 

o: 

 

(A) Boi. 

(B) Porco. 

(C) Caramujo. 

(D) Mosquito. 

(E) Cão. 

 

QUESTÃO 25_____________________________________________________________ 
 

Considere as medidas de prevenção para infecção transmitida por mosquitos vetores. 

  

I - Vacinação a partir de nove meses e reforço a cada 10 anos. 

II - Uso de calças, camisa de mangas compridas e repelentes contra insetos. 

III - Vacinação sistemática das populações residentes em áreas de risco. 

IV - Destruição dos criadouros do mosquito. 

 

Marque a alternativa correspondente à infecção: 

 

(A) Malária. 

(B) Febre amarela 

(C) Leishmaniose. 

(D) Dengue. 

(E) Calazar. 
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QUESTÃO 26_____________________________________________________________ 
 

A população que vive em favelas de palafitas sofre as conseqüências da poluição das 

águas de origem urbana quando do lançamento de esgotos nessas áreas. Em período 

de chuvas as inundações provocam o aparecimento de várias doenças transmitidas 

pela água contaminada como, por exemplo, a: 

 

(A) Leishmaniose. 

(B) Raiva. 

(C) Dengue. 

(D) Malária. 

(E) Leptospirose. 

 

QUESTÃO 27_____________________________________________________________ 
 

Os indicadores epidemiológicos são dados populacionais importantes que permitem 

avaliar o risco da ocorrência de uma doença em uma determinada população. A 

virulência é um indicador epidemiológico que revela: 

 

(A) A capacidade de um agente infeccioso produzir casos graves ou letais em um 

hospedeiro. 

(B) O número de casos novos de uma doença ocorridos em uma particular população 

durante um período específico. 

(C) A capacidade do agente etiológico de se alojar e multiplicar no corpo do hospedeiro. 

(D) A capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. 

(E) A capacidade de um microrganismo de entrar no corpo e de se disseminar através dos 

tecidos. 
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QUESTÃO 28_____________________________________________________________ 
 

Especialistas de agências de saúde e desenvolvimento internacionais discutiram no dia 

24 de maio, em Washington (EUA), durante a conferência “Respondendo a uma 

pandemia de influenza nas Américas”, a dupla ameaça representada pela gripe 

aviária e a pandemia da influenza, e os esforços que estão sendo feitos para preparar o 

continente à sua chegada.” (Secretaria de Vigilância em Saúde- MS -Boletim Nº 

17/05/2006) 

 

Entende-se por pandemia: 

 

(A) O aparecimento de muitos casos clínicos dentro de um intervalo de tempo igual ao 

período de incubação clínica da doença.  

(B) A presença constante ou prevalência usual da doença ou agente infeccioso na 

população animal de uma dada área geográfica. 

(C) O aumento de casos clínicos de uma doença que afeta pessoas em muitos países e 

continentes 

(D) A presença continua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona 

geográfica determinada. 

(E) A prevalência usual de uma doença particular numa zona geográfica. 

 

QUESTÃO 29_____________________________________________________________ 
 

Assinale a alternativa que apresenta agente causal de doença não biológico: 

 

(A) Bactérias 

(B) Vírus 

(C) Fungos 

(D) Pesticidas 

(E) Protozoários 
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QUESTÃO 30_____________________________________________________________ 
 

Doença transmitida ao homem e a outros mamíferos por inseto vetor chamado 

flebotomíneo, que provoca úlceras na pele, mucosas e órgãos internos: 

 

(A) Doença de Chagas. 

(B) Leptospirose. 

(C) Leishmaniose. 

(D) Esquistossomose. 

(E) Filariose. 

 

 

 

 

 




