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PORTUGUÊS

     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 

01. A respeito do texto é correto afirmar que: 
(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 

tecnologias limpas e energia renovável. 
(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 

geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo.

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 
(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 
acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 
predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 
4. predicado verbal. 

(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-
nominal, 4. predicado verbo-nominal. 

(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbo-nominal, 4. predicado verbal. 

(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 
fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 
(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

08. Leia atentamente as frases abaixo: 
1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 

assumiu.
2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 

presídios, as escolas e as   favelas. 
3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 
Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

História de uma gata 
[...]
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 

Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína

[...]
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 

Manuel Bandeira. 
Meus primeiros 
versos, pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001.

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 
encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 
elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o flumazenil é INCORRETO afirmar que: 
(A) É lentamente absorvido por via oral; 
(B) Os efeitos adversos mais comuns incluem náuseas, 

vômitos, lacrimejamento e desconforto; 
(C) Tem suave atividade anticonvulsivante; 
(D) A meia-vida de eliminação é de 49 -58 minutos. 

17. Sobre os antidepressivos tricíclicos (ADT) é INCORRETO afirmar 
que:
(A) Não são lipossolúveis, sofrendo biotransformações 

hepáticas, principalmente em compostos hidrossolúveis que 
são eliminados por via renal; 

(B) As principais contra-indicações estão relacionadas com sua 
atividade anticolinérgica e toxicidade cardíaca; 

(C) Inibem a recaptação das aminas biogênicas (catecolaminas 
e indolaminas) na fenda sináptica ao nível do cérebro; 

(D) Bloqueiam os efeitos anti-hipertensivos da guanetidina.  

18. Todas as alternativas abaixo sobre os barbitúricos são corretas, 
EXCETO: 
(A) Os barbitúricos de ação rápida e curta são utilizados por via 

venosa ou intramuscular; 
(B) Os barbitúricos de ação ultra-rápida e ultracurta são 

utilizados de preferência por via intravenosa e 
representados pelos tiobarbitúricos, empregados como 
anestésicos gerais intravenosos; 

(C) Os barbitúricos de ação prolongada têm sua maior aplicação 
médica como antiepiléticos e anticonvulsivante; 

(D) Os barbitúricos de ação intermediária são utilizados por via 
venosa e sua ação dura aproximadamente 6 a 12 horas. 

19. Todas as alternativas abaixo sobre as vantagens do zolpidem são 
corretas, EXCETO: 
(A) Sua absorção é rápida após administração oral; 
(B) Fornece metabolismo ativo; 
(C) Sua meia-vida de eliminação plasmática dura em torno de 2 

horas, aproximadamente; 
(D) Não apresenta “rebote da insônia” quando retirado 

bruscamente. 

20. Qual dos seguintes fármacos é eficaz no tratamento de crise 
tônico-clônicas generalizadas, sendo particularmente útil no 
tratamento de crises parciais complexas? 
(A) Tenoxicam 
(B) Carbamazepina 
(C) Isopropamida 
(D) Poldina 

21. Sobre a picrotoxina é CORRETO afirmar que: 
(A) É um poderoso estimulante do sistema nervoso central atuando 

no mesencéfalo e no córtex motor 
(B) Trata-se do princípio ativo das sementes da planta Dicentra 

cucullaria, família das menispermáceas; 
(C) É um antagonista do receptor GABAA que pode reduzir ou 

bloquear os efeitos comportamentais e eletrofisiológicos dos 
ansiolíticos benzodiazepínicos; 

(D) Não estimula o centro respiratório, não eleva a pressão 
sanguínea e aumenta a freqüência cardíaca. 

22. Quais das seguintes drogas são utilizadas no tratamento da gastrite 
causada pelo Helicobacter pylori?
(A) Tetraciclina, zinco e tinidazol 
(B) Mebendazol, zinco e tetraciclina 
(C) Metronidazol, bismuto e amoxacilina 
(D) Tinidazol, bismuto e mebendazol 
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23. São considerados diuréticos, EXCETO: 
(A) Xipamida; 
(B) Furosemida; 
(C) Piretanida; 
(D) Prazosina. 

24. A teofilina e o fenoterol são drogas usadas para o tratamento da: 
(A) Diabetes; 
(B) Asma brônquica; 
(C) Hipertensão arterial; 
(D) Epilepsia. 

25. Qual dos seguintes antibióticos é uma cefalosporina de terceira 
geração? 
(A) Cefixima 
(B) Cefaclor 
(C) Cefpiroma 
(D) Cefalotina 

26. A legislação sanitária determina que os entorpecentes sejam 
atendidos com a notificação de receita da cor: 
(A) Azul  
(B) Amarela 
(C) Branca 
(D) Rósea 

27. Qual dos seguintes fármacos afeta a liberação da noradrenalina? 
(A) Betanecol 
(B) Reserpina 
(C) Guanetidina 
(D) Carbidopa 

28. Todas as seguintes características estão relacionadas com o 
pancurônio, EXCETO: 
(A) Produz analgesia; 
(B) Pode aumentar a freqüência cardíaca; 
(C) Pode aumentar a pressão arterial; 
(D) Pode ser antagonizado por inibidores da colinesterase. 

29. O agente antiarrítmico tocainida apresenta todas as seguintes 
propriedades, EXCETO: 
(A) Pode ser administrado por via oral; 
(B) Aumenta o potencial de ação; 
(C) Pode ser utilizado nas arritmias ventriculares; 
(D) Trata-se também de antiinflamatório. 

30. Sobre o cloridrato de nafazolina é INCORRETO afirmar que: 
(A) Atua diretamente em receptores alfa-adrenérgicos com pouco 

ou nenhum efeito beta-adrenérgico; 
(B) Seu início de ação ocorre em menos de 10 minutos e persiste 

por 2 a 6 horas; 
(C) Absorção sistêmica após superdosagem causa sono profundo 

e até coma em crianças; 
(D) Esta droga não causa congestão, rebote nem rinite 

medicamentosa. 

31. Sobre o benzonatato é INCORRETO afirmar que: 
(A) É um derivado sistêmico do ácido para-amino-benzóico; 
(B) É absorvido rapidamente pela via oral; 
(C) Atua inibindo os impulsos vagais aferentes dos receptores da 

tosse e dos recptores de estriamento; 
(D) Tem efeito depressor sobre a respiração. 

32. Qual dos seguintes fármacos trata-se de um colinérgico direto 
predominantemente muscarínico, atravessa a barreira 
hematoencefálica e é utilizado para reduzir a pressão intra-ocular no 
tratamento do glaucoma? 
(A) Betanecol 
(B) Pilocarpina 
(C) Carbacol 
(D) Zolpidem 







