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PORTUGUÊS 

 
As questões de números 01 a 03 baseiam-se no texto apresentado 
abaixo. 
 

Os veículos de comunicação são os grandes aliados do político, 
mas são também seus maiores inimigos. Nem sempre o que um político 
diz é publicado com fidelidade; nem sempre o que é publicado com 
fidelidade tem título correto; nem sempre o que é publicado com 
fidelidade, e com título correto, tem chamada certa na primeira página (o 
pior de tudo é que exatamente as chamadas de primeira página e os 
títulos são mais lidos que as reportagens). São erros involuntários – e 
letais. 

Reagir é difícil, já que jamais se deve brigar com jornais e 
jornalistas. Jamais – ou quase nunca: excetuam-se apenas os casos em 
que o processo judicial é inevitável e aqueles em que o jornal é escolhido 
como adversário preferencial da campanha. 

O problema não é ético: é prático. Mesmo que se consiga a 
demissão do jornalista, ele vai trabalhar em outro lugar, com os mesmos 
defeitos, os mesmos preconceitos, acrescidos da raiva de quem lhe tirou o 
emprego e da solidariedade dos outros companheiros que também se 
sentem atingidos. O jornal (ou o rádio, ou a TV) vai continuar existindo e 
todos os que trabalham em comunicação terão de conviver com ele. 

Eventuais atritos, portanto, devem ser rigorosamente 
circunscritos à categoria de atritos. Nada de mais sério é admissível. É 
preciso lembrar-se de que, por maiores que sejam os danos que a 
imprensa esteja causando a seus clientes, ela sempre tem capacidade de 
causar danos maiores. 
(Carlos Brickmann. A vida é um palanque. São Paulo: Globo, 1994, p.138-9.) 
 
01. Atente para as seguintes afirmações: 
 

I. Conclui-se da leitura que é empregada uma linguagem 
subjetiva, direta e predominantemente conotativa. 

II. Todo político deve manter uma relação pacífica com a imprensa, 
uma vez que esta, poderá tanto promovê-lo quanto destruí-lo. 

III. O jornal, o rádio e a TV  não constituem uma ameaça 
aniquiladora aos políticos. 

 

Em relação ao texto, está correto apenas o que se afirma em: 
(A) I. 
(B) II. 
(C) I e III. 
(D) I e II. 

 

02. No que tange aos processos de formação das palavras, assinale a 
alternativa com uma análise incorreta: 
(A) Em “Reagir é difícil, já que jamais se deve brigar com jornais e 

jornalistas.” O vocábulo sublinhado é formado por derivação 
sufixal. 

(B) Em “Os veículos de comunicação são os grandes aliados do 
político, mas são também seus maiores inimigos.” A palavra em 
destaque é formada por derivação prefixal. 

(C) Em “... excetuam-se apenas os casos em que o processo 
judicial é inevitável e aqueles em que o jornal é escolhido como 
adversário preferencial da campanha.” O vocábulo em foco é 
constituído por derivação parassintética. 

(D) Em “São erros involuntários – e letais.” O vocábulo sublinhado é 
formado por derivação regressiva. 

 

03.  As palavras que se acentuam pela mesma regra de “adversário” e 
“admissível”, respectivamente, são: 
(A) difícil e involuntários. 
(B) difícil e político. 
(C) sério e difícil. 
(D) inevitável e rádio. 

 
04. Marque a alternativa que agrupa somente substantivos do gênero 

feminino: 
(A) aneurisma, estigma, eclipse, magma 
(B) cataplasma, dinamite, omoplata, libido 
(C) eclipse, clã, lança-perfume, omoplata 
(D) dó, xerox, guaraná, ioga 

 
05. O coletivo de “Pessoas armadas” e “ladrões” são 

respectivamente: 
(A) Coorte e corja 
(B) Batalhão e legião 
(C) Frota e malta 
(D) Multidão e matilha 

 
 

 

Leia o poema abaixo com atenção: 
   

A realidade e a imagem 
 

“O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva 
E desce refletido na poça de lama do pátio. 
Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 
Quatro pombas passeiam.” 

 
(BANDEIRA, Manuel. Belo. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1974. p. 282.) 

 
06.  As palavras sublinhadas pertencem, respectivamente, às seguintes 

classes: 
(A) verbo _ conjunção _ artigo _ numeral. 
(B) verbo _ preposição _ artigo _ adjetivo. 
(C) adjetivo _ conjunção _ artigo _ numeral. 
(D) adjetivo _ preposição _ pronome _ numeral. 

 
MATEMÁTICA 

 
07. Marque a opção que é verdadeira: 

(A) 1 dm = 100 m 
(B) 1litro = 0,001cl 
(C) 1m = 10cm² 
(D) 0,5 g = 500 mg 
 

08. O mínimo múltiplo comum (mmc) de  75, 125 e 150 é? 
(A) 825 
(B) 750 
(C) 613 
(D) 450 

 
09. O mmc de dois números primos entre si é 1200, e um dos 

números é 48. Qual o outro número? 
(A) 25 
(B) 28 
(C) 32 
(D) 35 

 
10. Dado o conjunto {113, 247, 323, 373, 787}, quais são os números 

primos? 
(A) 113, 247, 323, 373 787 
(B) 247, 323 
(C) 113, 247, 323 
(D) 113, 373, 787 

 
11. Quais os fatores primos de 156? 

(A) 2 e 3 
(B) 2, 3 e 13 
(C) 2, 3, 10, 13, 156 
(D) 2, 3, 13, 27 e 156 

 
12. Qual o valor da potência (0,01)2 ? 

(A) 0,0001 
(B) 0,001 
(C) 0,01 
(D) 0,1 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 
 
13. Compete a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS): 

(A) Promover a descentralização para os Municípios dos Serviços e 
das ações de saúde; 

(B) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente as ações de saúde; 

(C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 
(D) Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e 

avaliação das ações e serviços de saúde. 
 
14. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada: 

(A) 2 anos; 
(B) 3 anos; 
(C) 4 anos; 
(D) 5 anos. 
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15. O fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do 

SUS deve se dar, principalmente, nas seguintes dimensões, EXCETO:  
(A) Delegação para os setores privados para que possa ser 

produzido relatório de produção e de avaliação acerca da 
organização do sistema e do modelo de gestão;  

(B) Relação com os prestadores de serviços;  
(C) Qualidade da assistência e satisfação dos usuários;  
(D) Resultados e impacto sobre a saúde da população.  

 
16. São requisitos à Gestão Avançada do Sistema Estadual, EXCETO:  

(A) Apresentar a programação pactuada e integrada ambulatorial, 
hospitalar e de alto custo, contendo a referência intermunicipal e 
os critérios para sua elaboração;  

(B) Dispor de 50% dos municípios do estado habilitados nas 
condições de gestão estabelecidas nesta Norma, independente 
do seu contingente populacional; ou 30% dos municípios 
habilitados, desde que, nestes, residam 50% da população;  

(C)  Dispor de 30% do valor do limite financeiro programado 
comprometido com transferências regulares e automáticas aos 
municípios; 

(D) Dispor de 60% dos municípios do estado habilitados nas 
condições de gestão estabelecidas nesta Norma, independente 
do seu contingente populacional; ou 40% dos municípios 
habilitados, desde que, nestes, residam 60% da população. 

 
17. Qual Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da Saúde? 
(A) Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990; 
(B) Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999; 
(C) Lei 8.142, de 28 de setembro de 1990; 
(D) Lei 8.689, de 27 de julho de 1993. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. A palavra infância deriva de infante, palavra que em latim significa 

incapaz de falar. Em sendo assim, o termo infância define o período 
que vai do nascimento até aproximadamente: 
(A) 2 a 3 anos. 
(B) 2 a 5 anos. 
(C) 1 a 3 anos. 
(D) Até 5 anos. 

 
19. Acerca do crescimento e desenvolvimento da criança, julgue as 

afirmativas a seguir, assinalando a opção correta. 
I. Quase tudo que acontece, ou deixa de acontecer com uma 

pessoa, tem grande influência em sua vida. Com crianças até 5 
anos de idade, essas mudanças são muitas e muito rápidas. 

II. Quanto menor é a criança, mais rápido é seu crescimento e seu 
desenvolvimento. 

III. O ritmo de crescimento de uma criança é tão rápido nos 
primeiros anos de vida que ela atinge, entre os 02 e 03 anos de 
idade, a metade da altura que vai ter quando adulto. 

IV. Com 02 anos, o tamanho da cabeça da criança é praticamente o 
mesmo que sua cabeça terá na idade adulta. 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

20. Assinale a única alternativa correta. 
(A) Período Neonatal – 0 a 02 anos. 
(B) Primeira infância – 0 a 28 dias. 
(C) Segunda Infância – 02 a 06 anos 
(D) Período neonatal e período de primeira infância são sinônimos, 

pois ambos correspondem ao período de 29 dias a 02 anos.  
 

21. São atribuições do ACS, EXCETO: 
(A) Identificar na comunidade os fatores ambientais e alimentares 

que predispõem à ocorrência de doenças; 
(B) Reconhecer as doenças endêmicas  pelos sinais e sintomas 

mais característicos, seus modos de transmissão, tratamentos 
padronizados e medidas de vigilância, prevenção e controle; 

(C) Reconhecer a importância e implementar práticas educativas 
relacionadas ao meio ambiente e aos hábitos alimentares, com 
a participação da comunidade; 

(D) Encaminhar o paciente, nos casos de suspeita de doenças 
endêmicas, o mais rápido possível, para laboratório a fim de 
evitar que o estado possa se agravar. 
 
 

 

 
22. Sabendo que as doenças endêmicas são características de certas 

regiões, assinale a única alternativa em que não se trata de doença 
endêmica. 
(A) Malária; 
(B) Tuberculose; 
(C) AIDS. 
(D) Leishmaniose visceral. 

 
23. Acerca da Leishmaniose Visceral – Calazar -, assinale a alternativa 

correta. 
(A) Não é considerada uma doença endêmica, já que não há 

registros de muitos casos. 
(B) O principal reservatório do Calazar é o cão doméstico. 
(C) Os agentes etiológicos do Calazar são bactérias e fungos. 
(D) É conhecida comumente como doença própria de área de clima 

frio com precipitações pluviométricas superiores a 80mm, e de 
ambiente fisiográfico composto por vales e montanhas, onde se 
encontra os chamados ‘boqueirões’ e ‘pés-de-serra’   

 
24. Os profissionais e agentes comunitários de saúde, que trabalham nas 

unidades de saúde e nas comunidades, estão tendo uma enorme 
participação na melhoria das condições de vida da população brasileira. O 
trabalho que realizam em localidades urbanas e rurais de baixa renda, 
está servindo não só para cuidar de doenças, mas, principalmente, para 
orientar a população a se proteger delas, inclusive por meio da 
alimentação mais digna e saudável. Considerando que a alimentação é 
um dos fatores indispensáveis à manutenção de uma boa saúde, marque 
a alternativa onde contém a doença causada pela falta de vitamina A. 
(A) Cegueira noturna; 
(B) Desnutrição; 
(C) Beribéri; 
(D) Raquitismo. 

 
25. Sobre o cartão da criança, assinale a alternativa CORRETA. 

(A) O cartão da criança é utilizado apenas pelo ACS, entretanto 
fica sob posse dos pais. 

(B) A cada ano de vida a criança muda o Cartão, para que seja 
melhor acompanhado o desenvolvimento da mesma. 

(C) Toda criança, até os 05 anos, tem o direito de receber logo que 
nasce, e de graça, o seu Cartão.  

(D) O Cartão da criança foi feito pra acompanhar o 
desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 anos. 

 
26. Qual a ficha a ser preenchida nas primeiras visitas realizadas pelo 

ACS às famílias de sua comunidade, e qual a quantidade a ser 
preenchida por família?  
(A) Ficha A, 1 ficha por família; 
(B) Ficha B, 1 ficha por família. 
(C) Ficha A, 1 ficha para cada pessoa da família; 
(D) Ficha B, 1 ficha para cada pessoa da família; 

 
27. Qual ficha é uma cópia do Cartão da criança, padronizado pelo 

Ministério da Saúde e utilizado pelos diversos serviços de saúde nos 
Municípios? 
(A) Ficha A; 
(B) Ficha B; 
(C) Ficha C; 
(D) Ficha D. 

 
28. As complicações das DST para as gestantes podem ser bem graves. 

Toda gestante tem que começar o pré-natal logo no início da gravidez. 
A respeito deste tema, assinale a alternativa incorreta. 
(A) A sífilis da mãe, quando não tratada a tempo causará sífilis 

congênita no bebê.  
(B) Se a gestante tem vírus da AIDS automaticamente o bebê 

também terá. 
(C) Mesmo que a gestante tenha AIDS o vírus pode ser evitado no 

bebê. 
(D) Se a mãe tem gonorréia, na hora do parto o bebê é infectado, 

causando-lhe infecção nos  olhos que pode inclusive levar a 
cegueira 

 
29. A amebíase é uma infecção aguda causada por: 

(A) Ameba; 
(B) Protozoário; 
(C) Vírus; 
(D) Bactéria. 
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30. Quanto tempo dura o resguardo? 

(A) 35 dias antes do parto; 
(B) 40 dias antes do parto; 
(C) 30 dias depois do parto; 
(D) 45 dias depois do parto. 

 
31. Qual dos itens abaixo não apresenta uma doença contagiosa? 

(A) Botulismo; 
(B) AIDS; 
(C) Difteria; 
(D) Sarampo. 

 
32. Considera-se como respiração rápida: 

(A) Crianças menores de 02 meses com 30 ou mais respirações por 
minuto; 

(B) Crianças de 02 meses a 11 meses com 40 ou mais respirações 
por minuto; 

(C) Crianças de 01 a 05 anos com 40 ou mais respirações por 
minuto. 

(D) Seja qual for à idade a respiração será considerada rápida 
quando estiver no patamar acima de 20 respirações por minuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




