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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 a anatomia da pele, considere as seguintes proposições: 
I. A pele se desenvolve a partir de estruturas do ectoderma e 

mesoderma. Do folheto ectodérmico originam-se a epiderme e 
os anexos cutâneos. Do mesoderma derivam a derme e a 
hipoderme (panículo adiposo e nervos); 

II. A epiderme é constituída de epitélio escamoso estratificado que 
se constitui das camadas: basal ou germinativa, espinhosa ou 
de Malphigi, camada granulosa e camada córnea; 

III. A derme é formada de tecido conjuntivo e serve de suporte para 
a epiderme, sendo composta de uma substância fundamental 
hialina e um componente fibroso; 

IV. A derme papilar é mais superficial e constituída de fibras de 
colágeno mais espessas, que se dispõem no sentido vertical, 
enquanto que a derme reticular é mais profunda, apresentando 
colágeno mais fino, que se distribui de forma horizontal. 

Estão erradas: 
(A) Apenas I e II; 
(B) Apenas III e IV; 
(C) Apenas II e III; 
(D) Apenas I e IV. 

17. Em relação ao sistema aferente de inervação da pele, considere 
as seguintes estruturas: 

I. Corpúsculos de Vater-Pacini; 
II. Corpúsculos de Meissner; 
III. Corpúsculos de Krause; 
IV. Corpúsculos de Ruffini. 

São responsáveis pela sensibilidade tátil, à pressão, ao frio e ao 
calor, respectivamente: 
(A) II, I, III e IV; 
(B) I, III, II e IV; 
(C) IV, II, I e III; 
(D) III, IV, II e I. 

18. Leia a afirmação a seguir: “Esta lesão dermatológica consiste num 
nódulo evolutivo que sofre necrose central, eliminação do material 
necrótico por úlcera ou fístula e posterior reparação cicatricial.”
Esta lesão pode tratar-se de: 
(A) Nodosidade; 
(B) Pápula; 
(C) Goma; 
(D) Abscesso. 

19. Considere: 
I. Espessamento da pele com acentuação de seus sulcos, 

ressaltando seu aspecto quadriculado, podendo ser resultante 
do ato de coçar prolongado e repetitivo, o que também leva à 
gradual hipercromia do local; 

II. Endurecimento da pele devido à infiltração celular e à 
proliferação de fibras colágenas. A pele apresenta-se mais 
firme, difícil de ser pregueada entre os dedos, podendo haver 
hipo ou hiperpigmentação; 

III. Espessamento difuso da pele resultante de infiltrado celular 
dérmico. A pele fica com seus limites imprecisos e com menor 
evidência de seus sulcos; 

IV. Espessamento da epiderme devido ao aumento da camada 
córnea, tornando-se a pele amarelada e áspera. 

As assertivas acima se referem, respectivamente, a: 
(A) Ceratose-Infiltração-Esclerose-Liquenificação; 
(B) Liquenificação-Esclerose-Infiltração-Ceratose; 
(C) Esclerose-Liquenificação-Ceratose-Infiltração; 
(D) Ceratose-Liquenificação-Infiltração-Esclerose. 
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20. O suor com odor caracteristicamente fétido produzido por glândulas 
écrinas pode ser denominado de: 
(A) Anidrose; 
(B) Hiperhidrose; 
(C) Bromidrose 
(D) Cromidrose; 

21. O microcomedo constitui a lesão histológica básica da acne, 
representado clinicamente por: 
(A) Cravos; 
(B) Pápula eritematosa; 
(C) Pústulas; 
(D) Nenhuma das anteriores. 

22. No eczema de contato alérgico: 
I. Ocorre a participação do sistema imunológico, sendo observado 

em pessoas geneticamente predispostas, implicando sensibilização 
prévia e sendo interdependente da natureza da substância e de 
exposições repetidas; 

II. O processo alérgico é desencadeado pela via aferente (Fase de 
indução), onde o hapteno, em contato com a pele, liga-se a uma 
proteína carreadora. Esse complexo hapteno-carreador é 
processado pelas células de Langerhans e macrófagos; 

III. Na fase de elicitação (Via eferente), após novo contato com o 
antígeno, os Linfócitos T secretam linfocinas, que induzem 
inflamação. Antígenos que não foram processados podem levar à 
tolerância imunológica; 

Está(ão) correta(s): 
(A) Apenas I; 
(B) Apenas II e III; 
(C) I, II e III; 
(D) Apenas II. 

23. Considere: 
I. Molusco contagioso; 
II. Miíase; 
III. Pediculose; 
IV. Escabiose. 

São consideradas dermatozoonozes: 
(A) Apenas I e III; 
(B) Apenas II, III e IV; 
(C) Apenas III e IV; 
(D) Apenas I, III e IV. 

24. Acerca das patologias citadas abaixo: 
I. Lúpus eritematoso sistêmico; 
II. Dermatomiosite; 
III. Esclerodermia. 

Alterações microvasculares e fibrose do tecido conjuntivo estão 
presentes em: 
(A) I e II, apenas; 
(B) II e III apenas; 
(C) II, apenas; 
(D) III, apenas. 

25. Em relação à transmissão da Hanseníase, o hospedeiro vertebrado pode
ser infectado pela(s) forma(s) parasitária(s): 

I. Amastigota; 
II. Tripomastigota; 
III. Promastigota. 

(A) Apenas I e III; 
(B) Apenas I; 
(C) Apenas III; 
(D) Apenas II. 

26. Qual das alternativas abaixo representa sinal(is) patognomônico(s) para o 
diagnóstico de dermatomiosite? 
(A) Pápulas de Gottron; 
(B) Miastenia; 
(C) Eritema eliotrópico; 
(D) Telangiectasias e eritema periungueal. 

27. Qual das alternativas abaixo tráz a forma mais comum de eczema de 
contato? 
(A) Eczema alérgico de contato; 
(B) Eczema de contato por irritação primária; 
(C) Eczema de contato fototóxico; 
(D) Eczema de contato fotoalérgico. 

28. Acerca da Hanseníase, assinale o que não corresponde à verdade: 
(A) É uma doença granulomatosa infectocontagiosa, de evolução, 

causada pelo M. leprae, transmitida de pessoa a pessoa, 
principalmente em comunicantes de formas bacilíferas; 

(B) Seu agente etiológico é um parasita obrigatoriamente 
intracelular com especial afinidade pelas células de Schwann e 
do sistema reticuloendotalial sendo classificado como 
cocobacilo álcool-ácido resistente, isto é, cora-se pela fucsina 
ácida e não se descora pelos ácidos e alcoóis; 

(C) As lesões na pele e na mucosa nasal de pacientes com 
hanseníase multibacilar são consideradas como fontes de M. 
leprae. A principal porta de entrada é a via respiratória; 

(D) A hanseníase não é uma doença de alta infectividade, com 
baixa patogenicidade e sua ocorrência, ou não, está relacionada 
a fatores genéticos e à resposta imunológica mediada por 
células frente ao M. leprae. 

29. Em relação aos estados reacionais do paciente em tratamento para 
Hanseníase, assinale a alternativa errada: 
(A) São episódios de agudização, que, dependendo do tipo e da 

intensidade, ou do órgão atingido, podem deixar seqüelas, caso 
não sejam devidamente abordados. São classificados em 
Reação Tipo 1(Eritema Nodoso) ou Reação Tipo 2; 

(B) A Reação Tipo 1 ocorre na forma dimorfa, em conseqüência do 
rompimento do equilíbrio imunológico, relacionado à imunidade 
celular, podendo ser classificada como ascendente ou 
descendente; 

(C) A Reação Tipo 2 ocorre quase que exclusivamente nas formas 
bacilíferas virchowianas e em alguns casos de borderline 
lepromatosa, onde há envolvimento da imunidade humoral, com 
aumento na produção de anticorpos; 

(D) Na Reação Tipo 2 ocorre uma “Síndrome Humoral”, com 
aumento de VHS, lipidorreações sorologicamente 
positivas(VDRL e Wasserman), aumento de IgG, IgM, C2 e C3, 
proteína C reativa, FAN e fator reumatóide. 

30. Considere estas micoses superficiais: 
I. Ptiríase versicolor  
II. Tinha negra; 
III. Piedra branca; 
IV. Tinea negra. 

São ceratofitoses, exceto: 
(A) I; 
(B) II; 
(C) III; 
(D) IV. 

31. Está incorreto acerca da Ptiríase Versicolor: 
(A) Infecção fúngica superficial produzida pela levedura Malassezia 

furfur, capaz de degradar a ceratina, utilizando-a como fonte de 
sobrevivência, de evolução crônica e incidência universal; 

(B) A hipopigmentação das lesões cutâneas poderia se dever à 
inibição da tirosinase ou uma ação tóxica direta sobre os 
melanócitos, dependente de ácidos dicarboxílicos produzidos 
pela levedura, ou mesmo pela ação do fungo como um 
anteparo, impedindo o recebimento de luz pela pele; 

(C) Os sinais de Zileri e da Unha, podem ser utilizados como 
manobras semiológicas que ajudam a sugerir o diagnóstico da 
doença;

(D) Agentes como Cetoconazol, Itraconazol e Fluconazol podem ser 
indicados nos casos extensos ou naqueles casos em que o 
tratamento tópico é mal tolerado. 

32. Em relação aos dados do exame histopatológico em casos de eczema 
de contato, analise as alternativas abaixo: Após análise, é possível 
afirmar que está errada: 
(A) No eczema agudo – Estrato córneo normal. Epiderme normal ou 

espessada com a presença de edema entre queratinócitos 
progredindo para a formação de vesículas intraepidérmicas. 
Presença de exocitose de linfócitos. Infiltrado linfohistiocitário ao 
redor dos vasos superficiais; 

(B) No eczema subagudo – Epiderme acantótica, com 
paraqueratose; pouca ou moderada espongiose. Infiltrado 
inflamatório menos proeminente; 

(C) No eczema crônico – Hiperqueratose, paraqueratose, 
hipergranulose, com acantose moderada. Espongiose em focos 
mínimos. Infiltrado inflamatório esparso. Presença de fibrose 
nas papilas dérmicas. 

(D) Duas das alternativas acima estão erradas. 
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