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LEIA O JORNAL E NUNCA MAIS FIQUE SÓ  
 

Anna Verônica Mautner 
 

Parece ser muito difícil para os meios de comunicação impressos, 
especialmente para o jornal diário, competir com as formas mais modernas de 
divulgar notícias. Falo da televisão e da internet. O jornal diário, calhamaço 
onde fica perdido quem não está habituado a se orientar, não pode concorrer 
com a rapidez com que a notícia chega pelo rádio ou pela televisão, muito 
menos pela internet. Esses novos meios permitem saber praticamente na hora 
o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo.  

Antes de a televisão ser tão difundida, quando algo muito especial 
acontecia, os jornais publicavam uma edição extra e os jornaleiros gritavam 
pelas ruas: "Extra! Extra! Extra!" Essa edição foi assassinada pela TV e pelo 
plantão urgente, que interrompe seja lá qual for o programa. Claro que assim é 
muito melhor. Pudemos ver praticamente ao vivo, em todo o mundo, os aviões 
entrando nas torres gêmeas e a queda delas, em 2001.  

Mas o jornal tem outra coisa que a TV e a internet não têm. Leitora 
contumaz de jornais que sou, leio-os não para saber o que ou como aconteceu, 
mas para ler o que meus amigos, fiéis e pensantes, vão me contar sobre o que 
já sei.  

Por onde andou Clóvis Rossi, o que pensa das notícias de ontem Dora 
Kramer, por onde anda a cabeça de Danuza, será que o Contardo vai opinar 
sobre Isabella, sobre o que matuta Luiz Weis, que palpite vão dar o Cony, o 
Loyolla, o Jabor, Nelson Motta, Ruy Castro, Delfim Netto, Moacyr Scliar, Dulce 
Critelli etc.?  

Alguns já vi pessoalmente, outros conheço pouco, mas são todos 
importantes porque são como uma bússola para meus pensamentos. Com 
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alguns concordo, outros uso como referência de discordância, outros como 
curiosidade. O fato de eles pensarem me obriga a refletir. Muitos são pagos por 
nós, leitores, indiretamente, para que nos mostrem a diversidade de opiniões 
possíveis sobre os acontecimentos de ontem.  

Entre ler muitos blogs e ler um jornal, fico com meus amigos do jornal. 
Sempre ali, envolvem-me numa familiaridade da diversidade. Os articulistas, os 
colunistas, encontrados no mesmo lugar, no dia deles, me dão a impressão -
falsa, eu sei- de viver em um mundo conhecido. Eles todos lêem, pesquisam 
para mim. [...] 

Estas folhas enormes que nos sujam a mão de preto, que às vezes nos 
dão dor no braço, são ainda a maneira melhor de dialogar com os bacanas. 
Quanto mais opinativo, quanto mais variado, mais nosso diálogo é denso e 
intenso.  

O jornal pode ser lido em qualquer lugar, pode ser carregado, pode ser 
lido quando falta energia, quando o provedor está em pane e em outras 
situações esdrúxulas - pode ser lido até na semana que vem. É por isso tudo 
que proponho: leia jornal. A gente não se acostuma logo, mas, depois que 
toma o vício, nunca mais se sente só. 

 
Folha de São Paulo, 08 de maio de 2008. 

 
QUESTÃO 01 
 
O objetivo do texto é 
 
a) divulgar os articulistas do jornal Folha de São Paulo. 
b) demonstrar como é interessante a leitura de jornais. 
c) mostrar como a Internet e a TV ocuparam o lugar dos meios de 

comunicação. 
d) justificar o fato de o jornal impresso ser preterido na apresentação de 

notícias diárias. 
 
 
 
QUESTÃO 02  
 
Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO: 
 
a) O jornal impresso nos faz refletir mais que os meios de comunicação como 

Internet e televisão, pois relatam fielmente os fatos. 
b) Uma das vantagens do jornal impresso é ele poder ser carregado para 

todos os lugares aonde vamos. 
c) Os meios de comunicação impressos têm encontrado dificuldades em 

competir com as formas modernas de divulgar notícias. 
d) O manuseio do jornal impresso é aspecto dificultador porque as folhas 

enormes sujam as mãos de preto e, às vezes, fazem os braços doerem. 
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QUESTÃO 03 
 
As palavras destacadas estão corretamente  interpretadas entre parênteses, 
EXCETO em; 
 
a) “Antes de a televisão ser tão difundida , quando algo muito especial 

acontecia [...]” (disseminada). 
b) “Leitora contumaz de jornais que sou, leio-os não para saber o que ou 

como aconteceu [...]” (habitual). 
c) “[...] quando o provedor está em pane e em outras situações esdrúxulas  - 

pode ser lido até na semana que vem.” (inesperadas). 
d) “O jornal diário, calhamaço  onde fica perdido quem não está habituado a 

se orientar [...]” (livro ou caderno com muitas páginas). 
 
 
 
QUESTÃO 04 
 
Em: “Claro que assim  é muito melhor.” (2º parágrafo), assim  se refere: 
 
a) à internet e à rapidez com que as informações são veiculadas. 
b) aos jornaleiros gritando: Extra! Extra! Extra! 
c) à publicação de uma edição especial. 
d) à interrupção dos programas pelo plantão urgente. 
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
O pronome se é reflexivo, EXCETO em: 
 
a) Em menos de 1 hora por semana, você vai se atualizar por completo. 
b) O mosquito se contamina ao picar uma pessoa com a doença. 
c) Prepare-se para vender ou perca para quem está preparado. 
d) Queremos um país onde se preserve o meio ambiente. 
 
 
QUESTÃO 06 
 
“Sobre o trecho: “Alguns  já vi pessoalmente, outros  conheço pouco, mas são 
todos  importantes porque são como uma bússola para meus pensamentos.”, é 
correto  afirmar, EXCETO: 
 
a) Já é adjunto adverbial. 
b) Importantes é predicativo do sujeito. 
c) Todos  é adjunto adnominal de importantes . 
d) Alguns, outros e todos são pronomes indefinidos. 
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QUESTÃO 07 
 
O verbo no infinitivo indica indeterminação do sujeito, EXCETO em: 
 
a) Despertar a vida, esta é nossa aula mais importante. 
b) Vender barato é o princípio de uma empresa competitiva. 
c) Como vender mais e melhor deve ser o foco de um curso de vendas. 
d) Prepare-se para identificar os pontos fortes e fracos do seu produto/serviço 

e dos seus concorrentes. 
 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Considere as seguintes frases: 
 

I.  Que país é este? 
II.  É preciso que todos leiam para entender melhor o que acontece no 

Brasil e no mundo. 
III.  Um país onde se preserve o meio ambiente. 
IV.  São os fatos mais importantes da semana e as tendências que vão 

fazer parte do seu dia-a-dia. 
V.  Para isso não pode faltar informação confiável e esclarecedora, 

justamente a que você encontra nas páginas da nossa revista. 
 
O termo sublinhado NÃO é pronome relativo em: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) III e V. 
 
QUESTÃO 09 
 
As formas verbais estão classificadas corretamente , EXCETO em: 
 
a) Se você for correntista, acesse nosso site. (futuro do subjuntivo / 

imperativo) 
b) Se você precisar de ajuda, conte com seu Crédito Pessoal. (infinitivo / 

imperativo). 
c) Caso você não possua a senha, solicite-a agora mesmo. (presente do 

subjuntivo / imperativo). 
d) Nos caixas eletrônicos, você pode consultar outras informações. (presente 

do indicativo / infinitivo). 
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QUESTÃO 10 
 
Há erro  de ortografia, EXCETO em: 
 
a) A localização é previlegiada, pois conta com ótima infra-estrutura. 
b) O condomínio dispõe de área de laser com amplos jardins. 
c) As plantas e pespectivas constantes do folder são apenas sugestões. 
d) Seria bom se o empreendimento obtivesse garantia do governo e da Caixa. 
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QUESTÃO 11 

Considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa 
verdadeira : 

a) O Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado exclusivamente com 
recursos do orçamento de seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

b) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde não poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de 
processo seletivo público. 

c) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do 
Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

d) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 

 

QUESTÃO 12 

É atribuição do SUS a fiscalização dos seguintes aspectos, segundo o artigo 
200 da Constituição Federal de 1988, EXCETO: 

a) De procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
b) De alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e água para consumo humano e animal. 
c) Da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos. 
d) Da execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 
 

QUESTÃO 13 

Considerando as doenças evitáveis pela vacinação, reforça-se a importância 
do PNI (Programa Nacional de Imunização) que atualmente tem mais de 30 
anos, mas tem ainda como objetivo: 

a) Contribuir para a erradicação dos agravos provocados por animais 
peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões). 

b) Contribuir para a erradicação da poliomielite, que atualmente tem afetado 
inúmeras pessoas. 

c) Contribuir para o controle ou erradicação do tétano neonatal e acidental. 
d) Contribuir para a erradicação de outros agravos de grupos específicos como 

hepatite A em crianças da raça negra. 

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA  – Cargos 22, 28, 29 e 30. 



 7

QUESTÃO 14 

 

Sobre a disposição preliminar da lei 8080, de 19 de Setembro de 1990, são 
verdadeiras as seguintes afirmativas, EXCETO: 

a) Esta lei regula as ações de saúde somente executadas por instituições 
públicas. 

b) Esta lei regula em todo o território nacional. 
c) Esta lei regula as ações e serviços de saúde. 
d) Esta lei regula as ações executados em caráter permanente ou eventual. 
 

QUESTÃO 15 

É verdadeiro sobre a lei 8142, de 28 de Dezembro de 1990, EXCETO:  

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação 
exclusiva dos gestores para avaliar a situação de saúde. 

b) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde. 

c) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências.  

d) O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as duas instâncias colegiadas. 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com a lei 8142, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas: 

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. (    ) 

O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. (    ) 

A resposta correta, de cima para baixo,  é: 

a) V, F 
b) V, V 
c) F, V 
d) F, F 
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QUESTÃO 17   

De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde 648/2006, são atribuições 
comuns a todos os profissionais das equipes de saúde da família, EXCETO: 

a) Fazer busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local. 

b) Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de 
acordo com o planejamento da equipe. 

c) Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as 
ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo. 

d) Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do 
cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do 
sistema de saúde. 

 

 

QUESTÃO 18 

Pode ser considerado parâmetro para acompanhamento da implementação da 
Política Nacional de Humanização na atenção básica, EXCETO: 

a) Definição de protocolos clínicos garantindo sempre uma política 
intervencionista. 

b) Hierarquização de riscos para acolhimento do usuário. 
c) Incentivo às práticas promocionais de saúde. 
d) Respeito à individualidade do sujeito/usuário. 

 

 

QUESTÃO 19 

 

Doença infecciosa febril aguda, seguida de cefaléia, mialgia, náuseas e 
vômitos, cujo agente etiológico é um vírus (Arbovírus). A doença cuja sinonímia 
é febre de quebra de ossos e que se refere à citação acima é: 

 

a) Cólera. 
b) Febre amarela. 
c) Dengue. 
d) Giardíase. 
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QUESTÃO 20 

 

Doença viral que se caracteriza por febre baixa, exantema máculo-papular, que 
se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se para o tronco e 
membros, com enfartamento de gânglio geralmente precedendo o exantema, é: 

a) Rubéola.  
b) Sarampo.  
c) Varicela. 
d) Psitacose. 
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QUESTÃO 21 
 
De acordo com o Código de ética, são consideradas circunstâncias atenuantes 
para uma infração, EXCETO: 
 
a) Ter bons antecedentes profissionais. 
b) Não ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
c) Realizar atos sob coação e/ou intimidação. 
d) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade 

e com eficiência, evitar ou minorar as conseqüências do seu ato. 
 
QUESTÃO 22 
 
Com relação à biosegurança, conjunto de ações voltadas para prevenir ou 
minimizar os riscos para profissionais de saúde que trabalham com materiais 
biológicos, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Precauções-padrão são aquelas aplicadas aos pacientes de diagnóstico já 

conhecido. 
b) São considerados Equipamentos de Proteção Individual: luvas, máscaras, 

óculos de proteção, capotes e aventais. 
c) O cuidado com materiais perfurocortantes e a higienização das mãos são 

importantes ações para prevenir ou minimizar os riscos para profissionais de 
saúde que trabalham com material biológico. 

d) As precauções baseadas na via de transmissão são: de contato, por 
gotículas e por aerossóis. 

 
QUESTÃO 23 
 
A aferição dos sinais vitais é um parâmetro importante para avaliar as 
condições gerais do paciente. Com relação ao pulso, pode-se afirmar, 
EXCETO: 
 
a) Ao se verificar o pulso periférico, é possível detectar a freqüência e o 

volume do mesmo, sendo que o ritmo só pode ser detectado em pulso 
central. 

b) São alguns dos locais em que se pode aferir o pulso: artérias radial, femoral 
e carótida. 

c) São fatores que podem alterar o pulso: idade, atividade física e volume do 
sangue. 

d) Taquicardia é uma situação na qual a freqüência cardíaca está aumentada. 
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QUESTÃO 24 
 
Quanto à administração de dietas por sondas, pode-se afirmar, EXCETO: 
 
a) Se a patologia de base do paciente permitir, o mesmo deverá estar com a 

cabeceira da cama elevada durante toda a infusão da dieta. 
b) Velocidade rápida no gotejamento de infusão da dieta e temperaturas 

extremas da mesma pode acelerar o peristaltismo do paciente. 
c) Introduzir a ponta da sonda nasogástrica em um copo de água, antes da 

administração de dieta é o método mais seguro para testar o correto 
posicionamento da mesma. 

d) A confirmação de presença de estase em volume significativo é uma das 
contra-indicações de se administrar a dieta prescrita. 

 
QUESTÃO 25 
 
Com relação às anotações de enfermagem é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Na vigência de uma anotação errada, o profissional deverá colocar entre 

vírgulas a palavra digo e anotar o texto correto. 
b) Sinais / sintomas, evento ou mudança significativa do estado de saúde e 

cuidados prestados são exemplos do que deve conter as anotações de 
enfermagem. 

c) Todos os profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 
devem realizar anotações de enfermagem. 

d) O registro de enfermagem em prontuário deve ser feito pelo menos duas 
vezes por dia, mantendo o planejamento de enfermagem atualizado. 

 
  

QUESTÃO 26 
 
Calcule o gotejamento necessário para que corra em 4horas o esquema de 
soro de 550 ml: 
 
a) 46 gotas por minuto 
b) 60 gotas por minuto 
c) 49 gotas por minuto 
d) 75 gotas por minuto 
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QUESTÃO 27 
 
O seguinte esquema de soro  SF0,9% 480ml + SGH 50% 40 ml + KCl 10% 10 
ml + NaCl 10% 10 ml em equipo de gotas à 40 gts/ minuto correrá em: 
 
a) 4 horas e 5 minutos 
b) 3 horas e 60 minutos 
c) 4 horas e 50 minutos 
d) 4 horas e 30 minutos 
 
QUESTÃO 28 
 
Se quisermos que o esquema da questão anterior corra em 6 horas qual deve 
ser sua vazão em equipo de gotas? 
 
a) 40 gotas/minuto 
b) 30 gotas/minuto 
c) 63 gotas/minuto 
d) 52 gotas/minuto 
 
 
QUESTÃO 29 
 
Em uma determinada prescrição para o paciente STG, constava SGI 10% 
(550ml), porém só há no hospital SGI 5% 500ml e SGH 50%  em ampolas de 
20ml.  É possível atender a esta prescrição? 
 
a) Sim, adicionando 20 ampolas do SGH 50% ao SGI 5%. 
b) Sim, misturando 2 frascos do SGI 5% e desprezando 450ml. 
c) Sim, adicionando 2 ampolas e meia do SGH 50% ao SGI 5%. 
d) Não é possível atender a prescrição. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Foi prescrito para um paciente 40 mg de gentamicina diluído para 40 ml com 
SGI 5%, porém a apresentação da gentamicina é em ampola de 100 mg/4ml. 
Quantos ml da garamicina e do SGI serão usados em cada dose 
respectivamente? 
 
a) 1,6 ml e 38,4 ml 
b) 2 ml e 38 ml 
c) 1 ml e 40 ml 
d) 1,6 ml e 40 ml 
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QUESTÃO 31 
 
De acordo com o Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde e 
Fundação Nacional de Saúde, 2001, é correto afirmar sobre a vacina contra 
rubéola, EXCETO: 
 
a) Sua via de administração é subcutânea. 
b) Está indicada a partir dos 12 meses de idade. 
c) Seu principal objetivo é eliminar a síndrome da rubéola congênita. 
d) É composta de bactérias vivas atenuadas. 

 
QUESTÃO 32 
 
De acordo com o Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde e 
Fundação Nacional de Saúde, 2001, é correto afirmar sobre a vacina contra 
meningococo do sorogrupo b, EXCETO: 
 
a) Sua via de administração é intramuscular profunda. 
b) Está indicada a partir de 1 mês de vida. 
c) São indicadas 2 doses. 
d) Não é rotina nos serviços de saúde pública. 
 
QUESTÃO 33 
 
De acordo com o Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde e 
Fundação Nacional de Saúde, 2001, é correto afirmar sobre a vacina contra 
tétano, EXCETO: 
 
a) É constituída pelo toxóide tetânico. 
b) Sua via de administração é a subcutânea. 
c) Antes dos 7 anos de idade deve ser usada a tríplice (DPT). 
d) Entre seus efeitos adversos mais comuns estão dor, calor, rubor e febre. 
 
QUESTÃO 34 
 
A hipovolemia grave secundária ao choque hemorrágico fisiopatologicamente 
faz o paciente apresentar na primeira hora os seguintes sintomas/sinais 
clínicos, EXCETO: 
 
a) Palidez. 
b) Sudorese. 
c) Pele fria. 
d) Bradicardia. 
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QUESTÃO 35 
 
O tratamento primário das hemorragias secundárias a causas externas deve 
conter as seguintes condutas, EXCETO: 
 
a) Oferecer bastante líquido para hidratar o paciente via oral. 
b) Comprimir o sangramento externo com compressa ou pano mais limpo 

possível. 
c) Colher o sangue para tipagem ao puncionar o acesso venoso  
d) Viabilizar reposição volêmica com soro em acessos venosos calibrosos. 
 
QUESTÃO 36 
 
O conhecimento sobre biosegurança inclui a prevenção das infecções 
hospitalares ocupacionais. Assinale a alternativa verdadeira:  
 
a) A CCIH deve atuar junto com o SESMT através do Programa de controle 

médico de saúde ocupacional (PCMSO - Portaria 24 de 29/12/94 Ministério 
do Trabalho). 

b) Os três microorganismos habitualmente associados à exposição 
ocupacional ao sangue são HBV (vírus da hepatite B), HIV e estafilococos 
multi-resistente (MARSA). 

c) O sangue não é o principal veículo de transmissão do HBV porque contém o 
mesmo número de partículas infectantes do que os outros fluidos corporais. 

d) O HCV(vírus da hepatite C) é significativamente transmitido através da 
exposição ocupacional ao sangue, tanto quanto o HBV, oferecendo um alto 
risco para o trabalhador da área de saúde. 

 
QUESTÃO 37 
 
Sobre a tuberculose marque a alternativa verdadeira : 
 
a) Atualmente é um problema irrelevante de saúde pública. 
b) Acomete somente o parênquima pulmonar. 
c) Não está associada com o nível sócio-econômico e intelectual da 

população. 
d) É a principal causa de morte infecciosa em pacientes HIV +. 
 
QUESTÃO 38 
 
Os objetivos do tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica são,  EXCETO: 
 
a) Controlar a pressão arterial. 
b) Educar para a adoção de um estilo de vida saudável. 
c) Abaixar a pressão arterial. 
d) Prevenir lesão em órgãos alvo. 
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QUESTÃO 39 
 
As principais complicações imediatas que ameaçariam a vida/saúde do 
paciente cirúrgico na Sala de Recuperação Pós-anestésica são, EXCETO: 
 
a) Sangramento. 
b) Infecção. 
c) Hipotermia. 
d) Arritmia cardíaca. 
 
QUESTÃO 40 
 
A respeito da prevenção e tratamento das úlceras de pressão estão corretas as 
seguintes intervenções de enfermagem, EXCETO: 
 
a) Evitar mudanças de decúbito. 
b) Hidratar a pele com óleos naturais, e ou cremes à base de uréia. 
c) Usar coxins para aliviar as áreas de pressão. 
d) Usar colchão piramidal. 
 
 

 

ATENÇÃO 
 

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE 
FRASE, DE FREI BETTO, ADAPTADA DO TEXTO “A DIMENSÃO HOLÍSTICA 
DA ÉTICA”: 
 
“A grandeza do ser humano não reside na técnica, em subjugar a natureza, e 
sim na ética, na capacidade de se autodeterminar a partir  de sua liberdade.” 




