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PORTUGUÊS 

 
Utilize o texto a seguir para responder as questões de número 01 a 03. 
 

MEU DIA 
Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o 

relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia vou 
ter hoje.  

Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por 
lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir 
encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. 
Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso 
me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria 
ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar 
ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho 
doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos 
ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades.  

Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter hoje 
para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu 
quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só 
de mim. 

 (Charles Chaplin) 
 
01. Qual das alternativas mais se aproxima da idéia representada pelo 

autor no trecho “... antes que o relógio marque meia noite.”? 
(A) O autor tem uma hora específica para terminar o que tem a 

fazer. 
(B) As horas deveriam demorar mais a passar. 
(C) O autor espera fazer tudo o que planeja antes que o dia acabe. 
(D) Algo especial vai acontecer quando se passar da meia noite. 

 
02. Qual a idéia central do texto? 

(A) Todos os acontecimentos têm um lado positivo e um lado 
negativo e devemos nos sentir felizes por isso.  

(B) Perceber o lado positivo de tudo o que acontece depende 
apenas de uma atitude pessoal. 

(C) Devemos sempre tirar proveito das coisas positivas que 
acontecem em nossas vidas. 

(D) Não devemos agir pensando apenas no lado negativo de tudo o 
que acontece. 

 
03. Qual das palavras abaixo melhor substitui a palavra TÉDIO (l.7) do 

segundo parágrafo? 
(A) Aborrecimento 
(B) Resignação 
(C) Repugnância 
(D) Humilhação 

 
04. Qual a classificação morfológica da palavra sublinhada na oração 

abaixo? 
“Ela chegou até mim e abraçou-me carinhosamente.” 

(A) Adjetivo 
(B) Substantivo 
(C) Pronome 
(D) Advérbio 

 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

“Os alunos dos institutos ___________  usam uniformes 
__________.” 

(A) Afros-asiáticos, verde-olivas. 
(B) Afro-asiáticos, verde-oliva. 
(C) Afro-asiáticos, verdes-oliva. 
(D) Afros-asiático, verdes-olivas. 

 
06. “A onça é um animal característico do Pantanal, porém está 

ameaçado de extinção.”  
A palavra ONÇA é um substantivo: 

(A) Epiceno 
(B) Sobrecomum 
(C) Comum de dois gêneros 
(D) Feminino 

MATEMÁTICA 
 

 
07. Transformando corretamente 0,32 km² em metros quadrados 

obtemos: 
(A) 32 m² 
(B) 3.200 m² 
(C) 32.000 m² 
(D) 320.000 m² 

 

 
08. Quantos pontos em comum possuem duas retas paralelas? 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 10 

 
09. Em um determinado plano há duas retas que possuem um único 

ponto em comum. Qual o nome dado a essas retas em relação ao 
plano? 
(A) Paralelas 
(B) Concorrentes 
(C) Coincidentes 
(D) Derivadas 

 
10. A soma das idades de Márcia e Paulo é igual a 48 anos. Sabendo que 

Paulo tem o triplo da idade de Márcia, qual é a idade de Márcia? 
(A) 6 anos 
(B) 12 anos 
(C) 16 anos 
(D) 32 anos 

11. Qual o valor da expressão numérica 10² + (4 x 3²) – 5² + (5 x 3 + 15)? 
(A) 163 
(B) 141 
(C) 118 
(D) 112 

 
12. Dado o conjunto {1, 41, 56, 87, 273, 307, 313}, quais os números 

primos presentes nesse conjunto? 
(A) 1, 41, 87, 307 
(B) 41, 87, 273, 307, 313 
(C) 41, 56, 307, 313 
(D) 41, 307, 313 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

13. Qual dos itens abaixo corresponde a Lei que regula, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado? 
(A) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
(B) Lei 8.142 de 29 de dezembro de 1990. 
(C) Lei 8.042 de 19 de setembro de 1990. 
(D) 8.180 de 29 de setembro de 1990. 
 

14. Sobre a direção do SUS (Sistema Único de Saúde) assinale a 
alternativa incorreta. 
(A) É única de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal; 
(B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde; 
(C) No âmbito dos Estados é exercida pela Secretaria de Saúde; 
(D) É bipolar sendo que, cada esfera do governo disciplina as 

normas e cria seus órgãos para gerenciar o SUS. 
 
15. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, 

EXCETO: 
(A) Promover a centralização para os Municípios dos serviços e das 

ações de saúde; 
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 
(C) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; 
(D) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 

serviços de vigilância epidemiológica. 
 
16. De acordo com a Lei 8.080/90, a quem cabe financiar o Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena? 
(A) À União com a ajuda de recursos dos Estados; 
(B) À União com recursos próprios; 
(C) À cada Estado no qual se encontra a reserva indígena; 
(D) À União, Estados e Municípios, solidariamente. 

 
17. De acordo com as características do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena marque a alternativa incorreta. 
(A) Descentralizado; 
(B) Hierarquizado; 
(C) Centralizado; 
(D) Regionalizado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. Sobre a história da Vigilância Sanitária no Brasil é correto afirmar, 

exceto: 
(A) As atividades ligadas à vigilância sanitária foram estruturadas, 

nos séculos XVIII e XIX, para evitar a propagação de doenças 
nos agrupamentos urbanos que estavam surgindo. 

(B) No final do século XIX houve uma reestruturação da vigilância 
sanitária impulsionada pelas descobertas nos campos da 
bacteriologia e terapêutico nos períodos que incluem a I e a II 
Grandes Guerras; 

(C) Após a II Guerra Mundial as atividades ligadas à vigilância 
sanitária, foram extintas; 

(D) Com o crescimento econômico, os movimentos de reorientação 
administrativa ampliaram as atribuições da vigilância sanitária 
no mesmo ritmo em que a base produtiva do País foi 
construída. 

 
19. O que são saneantes? 

(A) São substâncias ou preparações destinadas à higienização, 
desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 
coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento de água; 

(B) São substâncias destinadas a  promover esterilização dos 
ambientes hospitalares; 

(C) São substâncias alcalinas usadas para evitar proliferação 
bacteriana em ambientes onde ocorre manipulação de 
derivados do leite; 

(D) São substâncias utilizadas para realizar a limpeza e 
esterilização das câmaras frigoríficas das industrias 
alimentícias. 

 
20. O que são Desinfetantes?  

(A) São formulações que têm na sua composição substâncias 
microbicidas e apresentam efeito letal para microrganismos 
esporulados e não esporulados; 

(B) São formulações que têm na sua composição substâncias 
microbicidas e apresentam efeito letal para microrganismos não 
esporulados; 

(C) São formulações que têm na sua composição substâncias 
microbioestáticas, não apresentam efeito letal sobre 
microrganismos, mas inibem o seu crescimento e multiplicação; 

(D) São as substâncias que apresentam como finalidade a limpeza 
e conservação de superfícies inanimadas. 

 
21. Julgue as afirmativas sobre a Agência Nacional de vigilância Sanitária. 
 

I. É uma autarquia sob regime especial. 
II. Possui independência administrativa, autonomia financeira e 

estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato;  
III. Foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999:  
IV. A gestão da ANVISA é responsabilidade do Governo Federal.  

 
(A) Todas as afirmativas estão corretas; 
(B) I e II são as únicas afirmativas corretas; 
(C) III é a única afirmativa incorreta; 
(D) IV é a única afirmativa incorreta. 

 
22. No que se refere à raiva, qual o período de evolução do quadro 

clínico, após instalados os sinais e sintomas, até o óbito? 
(A) 2 a 3 dias 
(B) 5 a 7 dias 
(C) 10 a 15 dias 
(D) 30 dias 

23. Sobre zoonoses, julgue os itens abaixo: 
I. São doenças infecciosas transmissíveis de animais para o ser 

humano. 
II. Também podem ser transmissíveis do homem para animais. 

III. A rubéola é uma zoonose que pode ser transmitida pelo contato 
direto com gatos. 

IV. São exemplos de zoonoses: dengue, leptospirose e cisticercose. 
 

Estão corretos os itens: 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e IV 
(C) I, II e III 
(D) Todos estão corretos 

 
 
 

 

 
24. Qual das alternativas corresponde a uma medida para o controle da 

cisticercose? 
(A) Vacinação em massa da população exposta ao agente 

causador. 
(B) Combater o mosquito Culex, que é o principal vetor da doença. 
(C) Exterminar cães e gatos que apresentem sintomas da doença. 
(D) Lavar sempre as mãos, especialmente antes das refeições e 

após usar o banheiro. 
 
25. A poliomielite é uma patologia que foi erradicada no Brasil, onde o 

último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989. 
Sobre a poliomielite, julgue os itens a seguir:  

I. A estratégia adotada para erradicação da doença no país 
baseou-se na realização de campanha de vacinação em massa 
com a vacina oral contra poliomielite (VOP) 

II.  Mesmo as pessoas que já foram imunizadas são susceptíveis a 
contrair a doença, pois a vacina não confere imunidade 
duradoura. 

III. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, 
caracterizada principalmente pelo quadro de paralisia flácida, 
com início súbito. 

IV. A transmissão se dá pela picada do mosquito infectado por um 
enterovírus da família Picornaviridae. 
 

Estão corretos os itens: 
(A) I, II e III 
(B) II, III e IV 
(C) I e III 
(D) Todos estão corretos 

 
26. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, compete à 

direção estadual do SUS, EXCETO: 
(A) Promover a descentralização para os Municípios, dos serviços e 

das ações de saúde. 
(B) Garantir que todas as crianças cadastradas no programa de 

Crescimento e Desenvolvimento apresentem Caderneta de 
Vacinação atualizada.  

(C) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e 
hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua 
organização administrativa. 

(D) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras. 

 
27. São princípios básicos do SUS, EXCETO: 

(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência. 

(B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie. 

(C)  Descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo. 

(D) Equidade da assistência à saúde, o que garante a 
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 
28. O código de defesa do consumidor, em seu III capítulo, trata:  

(A) Dos direitos básicos do consumidor; 
(B) Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da 

Reparação dos Danos; 
(C) Da Política Nacional de Relações de Consumo; 
(D) Das Práticas Comerciais. 

 
29. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços 

de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de 
caráter:  
(A) Privado; 
(B) Filantrópico; 
(C) Público; 
(D) Privado; Filantrópico e Público, respectivamente; 

 
30. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo 
das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:  

I. Multa; 
II. Apreensão do produto; 

III. Inutilização do produto; 
IV. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 
V. Proibição de fabricação do produto; 

(A) Todos os itens estão incorretos; 
(B) Todos os itens estão corretos; 
(C) Apenas o item III, está incorreto; 
(D) Apenas os itens IV e V estão incorretos. 
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31. Entende-se por vigilância sanitária: 

(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 proporciona a obtenção de 
informações fundamentais para o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança que possa ocorrer nos fatores 
que determinam e condicionam o processo saúde-doença; 

(C) A área da Saúde Pública que tem nas ações curativas, nos 
procedimentos de  diagnóstico,  tratamento  e  reabilitação  a  
forma de  integrar todos os níveis de gestão do  SUS; 

(D) O conjunto de obras, instalações e serviços que envolvem a 
coleta, a interceptação, o transporte, o tratamento e a 
disposição final de esgotos sanitários, objetivando, dentre 
outras coisas, eliminar a poluição dos solos e dos mananciais. 
 

32. Sobre as Zoonoses é incorreto afirmar:  
(A) A vacinação, anual, de cães e gatos é fundamental para o 

controle da raiva, uma importante zoonose transmitida pela 
mordida, arranhão ou lambedura de animais contaminados; 

(B) A vacinação de bovinos, caprinos e suínos é fundamental para o 
controle da febre aftosa, leptospirose, histoplasmose e teníase, 
importantes zoonoses transmitidas ao homem por animais 
contaminados; 

(C) A higiene e o cuidado com os animais domésticos, como 
pássaros, cães e gatos, são ações importantes para evitar sua 
proliferação; 

(D) São infecções ou doenças infecciosas transmissíveis, sob 
condições naturais, de homens a animais, e vice-versa. 

 

 







