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Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. 
Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na 
folha de resposta. 
 
 
Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 

 
 
     
 
 

ET's de Governador Valadares 
 
Era uma linda e calorosa tarde em Governador Valadares. Os pássaros 
voavam alto buscando talvez um pouco de ar fresco nas altitudes 
longínquas do céu. A atmosfera clara de uma luz vívida convidava os 
voadores a escalar as poucas nuvens que se mostravam como 
garatujas sólidas em contornos de animais ou objetos que, bastava 
parar para se observar um pouquinho para adivinhar que bicho era.  E 
o convite não deixava de ser aceito pelos voanautas. Vinham de todos 
os lugares, de toda parte do Brasil e até do estrangeiro, para apreciar o 
propício clima quente, no qual se forma bolsões de ar permitindo as 
asas deltas, os para-drives e outros mecanismos a se suspenderem e a 
manterem-se longe do solo por um bom tempo. 
 
Ah! Longe já se fora o sonho de Ícaro. O sonho de bater asas como os 
pássaros. Pudera ele ver hoje como os seus semelhantes tornaram-se 
espertos, aliando-se à natureza para utilizar desta a força, para 
sobrevoarem as cidades. Ah! Agora é possível sobrevoar os lugares 
encantados por onde outrora provavelmente viveram os Deuses. Voar 
sem bater asas, isso Ícaro nem sonhava. 
 
E lá estava a rapaziada nos ares. Seres superiores a Ícaro. Altaneiros e 
capazes, confiantes no seu poder de domar os ventos. Todo-poderosos 
nos seus pensamentos.  Coitados. Nem imaginavam a sua pequeneza. 
Tais qual Ícaro, estavam praticamente cegos e por quê?  Do alto, de 
muito distante, de muito distante mesmo, de fora da atmosfera, ou 
melhor, lá do espaço sideral, olhos de fato espertos, há bastante tempo 
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observavam-nos na sua trajetória por sobre o pico maior do 
Ibituruna. Em idas e vindas subidas e descidas, equilíbrio ou quedas.  
Eles tinham interesse em aprender também a voar por aqui, no nosso 
planeta Terra. Melhor, tinham interesse em desenvolver esse tipo de 
voo, sem dispêndio de energia propulsora, o que ajudaria em muito no 
desenvolvimento das suas tecnologias avançadas de domínio do espaço 
maior.  
 
Aí então, quando caía a noite e os terráqueos voadores desciam a 
montanha lá chegavam eles, em noite sem luar. Com seus objetos 
leves e acinzentados. Sem nenhum tipo de iluminação para não serem, 
de forma alguma, observados por quem estivesse em baixo.  
Primeiro chegava o guardião do sono. Ele vinha voando com asas 
próprias num voo vertical de alta velocidade e só usava o seu sistema 
de freio (devia ser alguma coisa tipo pára-quedas de alta eficiência) e 
pousava do lado de fora da cerca da Torre de Telecomunicações. Sem 
pestanejar, ele pousava e parecia que se quebrava de imediato, 
emitindo um alto e seco estalo de ossos, numa posição como se 
estivesse ajoelhado com um joelho só. Vamos dizer que é como se 
estivesse rezando e com os braços semilevantados e as extremidades 
dos membros superiores também eram em número de dois, apontando 
para cima. Nessa posição ele emitia com seu pensamento uma forte 
onda de sono que fazia adormecer os dois técnicos que operavam a 
torre, assim como qualquer ser, homem ou animal que estivesse num 
raio de uns trezentos metros da redondeza. 
 
Nesta posição ele permaneceria imobilíssimo, enquanto todo o 
treinamento fosse durar. Daí a pouco então começavam a chegar. 
Vinham em pequenas embarcações que comportavam cada uma, dois 
ou três tripulantes. Eram realmente muito leves e alinhadamente se 
projetavam na trajetória onde durante o dia haviam se projetado os 
asas deltas e os para-drives. Ah! Era um voo leve e bonito de se ver, se 
pudessem ser vistos. Aí treinaram noites e noites, anos e anos a fio, 
sem nenhuma possibilidade de serem descobertos pelos terráqueos. 
 
Muitos e muitos anos se passaram. Muitos e muitos treinos foram 
realizados com essas embarcações, até que chegou o grande dia, o dia 
do teste final que seria realizado com a nave grande, que por sua vez 
vinha sendo preparada também há muito tempo, com as informações 
obtidas das experiências dos pequenos voadores. Neste dia eles 
tiveram bastante trabalho. Escolheram um momento propício para a 
prova, uma noite de chuva torrencial de uma segunda-feira, após a 
meia noite, quando poucas pessoas aventuram-se a andar ou até 
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mesmo a dirigir carros pelas ruas. Olha que em Governador 
Valadares, quando chove, cai até canivetes! 
 
Nenhum dos moradores da cidade gosta de ficar zanzando pela rua 
num dia de chuva assim, ainda mais se é uma segunda feira. Por isso 
os ET's escolheram um dia como esse. Chegou pontual o guardião do 
sono. Quebrou as asas com o seco estalo de ossos postando-se imóvel 
de joelhos e, com o seu poder adormeceu os técnicos da 
telecomunicação e também os bois que já bem cedo ruminavam por 
perto.  
 
Atrás dele foram chegando pequenos objetos que não acabava mais. 
Eles se perfilavam num equilíbrio de retilinidade espantosa, entre o solo 
e o ar. Os tripulantes se deslizaram de dentro das pequenas naves e 
vinham a se posicionar a uns cem metros abaixo do pico maior e foram 
formando um semicírculo na montanha e num determinado momento, 
coisa muito surpreendente aconteceu, eles, de uma só vez, provocaram 
aquele enorme estalo, todos juntos, como se fosse um cemitério inteiro 
de ossos se quebrando e, num só tempo, postaram-se imóveis, de 
joelhos, todo o exército. Naquela majestosa posição de fieis guardiões, 
com as mãos estiradas para frente e a atenção voltada para a cidade. 
 
Dentro de poucos minutos toda a cidade adormecia profundamente, 
inclusive os gatos pingados que perambulavam pelas ruas a pé ou de 
carro, estes últimos encostavam-se à calçada ou nos postos de gasolina 
para tirarem um inexplicável cochilo. Aí foi que a coisa começou a 
acontecer de fato. A grande nave se aproximou com suas luzes 
multicoloridas e seu ronco musicado que encantaria a qualquer ser 
vivente que pudesse ter visto e ouvido.  
 
Infelizmente não houve mesmo mais ninguém que tenha visto, pois não 
sobrou mais ninguém que, em normal situação pudesse ter se livrado 
do processo hipnótico. Mesmo aqueles que porventura adormeceram na 
rua não tiveram noção exata do que havia acontecido após 
despertarem, pois acordaram tontos muito tontos e não discerniam 
nada daqueles sonhos estranhos que tiveram, na verdade provocados 
pelo efeito da hipnose.  
 
No outro dia Valadares estava tão quente que achavam que até ao 
meio dia todos iriam morrer cozidos. Muitos e muitos se deslocaram 
para as margens do Rio Doce para banharem-se nas suas águas 
terrosas. Porém ninguém sabia o porquê de tanto calor, ninguém sabia 
o porquê de tanta sonolência, ninguém sabia de nave nenhuma e muito 
menos de ET´s. E os ET's também não compreenderam nada. Os 
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guardiões do sono e suas respectivas asas-deltas ou para-
drives à moda deles já haviam se recolhido, obedecendo à ordem 
telepática dada. 
Colocaram a nave no ar, seguindo exatamente o caminho por onde 
voavam os terráqueos, porém os controles, sem nenhuma explicação, 
pararam de obedecer. Os pilotos meio estonteados pelo descomunal 
calor que começou a fazer nesta madrugada, não obstante antes ter 
chovido muito, perderam completamente o controle do seu veículo que 
já voava numa velocidade estupenda. 
 
Perdido o efeito de anulação da força gravitacional, a nave foi de 
encontro ao solo de terra fofa e vermelha, levantando um quilômetro 
de pó, e ali se afundou no impacto surpreendente, deslizando-se e 
alastrando-se sob a terra macia por mais de um quilômetro vindo a 
parar exatamente onde, num futuro próximo estaria sendo construído 
um atalho da rodovia MG-381. 
 
Tenho comigo uma foto que, se bem observada, dá para se notar a 
saliência provocada pela calota dessa nau, que parece encontrar-se até 
hoje escondida no local e provavelmente destruída, a uma profundidade 
nem tão grande, cerca de trinta ou quarenta metros abaixo do solo. 
 
Dá também para se observar na foto que a direção da rodovia, nesse 
trecho, é exatamente a direção do pico do Ibituruna, de onde os povos 
terrestres ou extraterrestres saltavam. Dizem que os tratores não 
obedeciam às tentativas de manobra dos operadores e impulsionados 
por força magnética ou ainda por influência residual das ordens mentais 
dos guardiões hipnotizadores, traçaram a estrada por cima do caminho 
que a nave percorreu e até hoje, se bem observado, vê-se no dorso de 
pedra do grande pico do Ibituruna um rastro de mais de quilômetro, 
gravado pelas energias caloríficas da descontrolada nave. 
 
(Borges de Assis. Curitiba / PR.  Publicado na Antologia de Contos Fantásticos - Volume 18 - 
Novembro de 2008; disponível em http://www.camarabrasileira.com/acol18-021.htm) 

 
QUESTÃO 01 
  
“Era uma linda e calorosa tarde em Governador Valadares.” 
 
Com esta forma de iniciar o texto, o autor já anuncia que se trata de: 
 
a) um texto descritivo rico em detalhes. 
b) uma narrativa nos moldes tradicionais. 
c) um texto expositivo que ensinará sobre um tema. 
d) uma dissertação sobre determinado assunto. 
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QUESTÃO 02 
 
O cenário em que se passam os fatos é a cidade de Governador 
Valadares. O autor diz ser este o local propício para os voos de 
terráqueos e extraterrestres pelas razões abaixo, EXCETO:  
 
a) atmosfera clara, de luz vívida, poucas nuvens. 
b) clima quente, com bolsões de ar. 
c) calor descomunal, apesar da chuva forte. 
d) configuração favorável do Pico do Ibituruna. 
 
QUESTÃO 03 
 
Para nomear os envolvidos na aventura, em vez de nomes próprios, o 
autor utiliza um neologismo. Trata-se da palavra: 
 
a) garatujas. 
b) voanautas. 
c) altaneiros. 
d) terráqueos. 
 
 
 
QUESTÃO 04 
 
Dada a construção do texto, infere-se que o evento apresentado: 
 
I. realmente ocorreu, às margens do Rio Doce.  
II. transformou verdadeiramente a vida dos moradores de Governador 

Valadares. 
III. alude a fato que faz parte do “folclore” da cidade. 
IV. é o aproveitamento ficcional de assunto do senso comum. 
 
São CORRETAS as afirmações: 
 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) apenas III e IV. 
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QUESTÃO 05 
 
Percebe-se que as personagens introduzidas pelo título do texto: 
 
a) comunicavam-se por telepatia. 
b) tinham conhecimento das tecnologias de comunicação dos 

humanos, como o uso de telefones e computadores. 
c) conversavam entre si usando a língua portuguesa. 
d) eram peritos na pilotagem de suas naves, as quais nunca se 

acidentavam. 
 
QUESTÃO 06 
 
"Olha que em Governador Valadares, quando chove, cai até canivetes!” 
"Atrás dele foram chegando pequenos objetos que não acabava mais." 
 
Atente para as duas frases retiradas do texto. Em relação à norma 
padrão, ambas apresentam um problema de: 
 
a) regência verbal. 
b) concordância verbal. 
c) regência nominal. 
d) concordância nominal. 
 
QUESTÃO 07 
 
No fragmento: "No outro dia Valadares estava tão quente que achavam 
que até ao meio dia todos iriam morrer cozidos" há uma figura de 
linguagem denominada _________________, porque se apresenta aí  
______________________. 
 
A opção que completa adequadamente as lacunas acima é: 
 
a) hipérbole – um exagero. 
b) metáfora – uma comparação. 
c) eufemismo – uma  suavização. 
d) ironia – uma contradição. 
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QUESTÃO 08 
 
Atente para os itens sublinhados: 
 
I. Aí foi que a coisa começou a acontecer de fato. 
II. E os ET's também não compreenderam nada. 
III. "Porém ninguém sabia o porquê de tanto calor..." 
 
A afirmação CORRETA é: 
a) o primeiro é substantivo, o segundo é adjetivo e o terceiro, 

conjunção. 
b) o primeiro é adjetivo e os demais são substantivos. 
c) dois são adjetivos e o último é conjunção. 
d) os três classificam-se como substantivos. 
 
Atente para o fragmento abaixo para responder às questões 09 
e 10. 
 
”Nesta posição ele permaneceria, imobilíssimo, enquanto todo o 
treinamento fosse durar. Daí a pouco então começavam a chegar. 
Vinham em pequenas embarcações que comportavam cada uma, dois 
ou três tripulantes. Eram realmente muito leves e alinhadamente se 
projetavam na trajetória onde durante o dia haviam se projetado os 
asas deltas e os para-drives. Ah! Era um voo leve e bonito de se ver, 
se pudessem ser vistos. Aí treinaram noites e noites, anos e anos a fio, 
sem nenhuma possibilidade de serem descobertos pelos terráqueos.” 
(5º parágrafo) 
 
QUESTÃO 09 
 
O pronome “ele” retoma, no início do parágrafo, um termo que 
apareceu previamente. Trata-se de: 
 
a) o técnico da torre de telecomunicações. 
b) o guardião do sono. 
c) o homem ou animal que estivesse nas redondezas. 
d) o grupo de terráqueos voadores. 
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QUESTÃO 10 
 
Assinale a opção que traz afirmação INCORRETA sobre os itens 
destacados acima: 
 
a) O verbo “comportar”, acima, significa “agir adequadamente, portar-

se bem”. 
b) O substantivo “trajetória” equivale a “percurso” ou “caminho”.  
c) O item “se” é conjunção e indica condição. 
d) O item “projetado”, no contexto, equivale a “se lançado”, “se 

arremessado”. 
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QUESTÃO 11 
 
Associe a primeira coluna com a segunda: 
   
1. Leishmaniose  
2. Leptospirose   
3. Febre reumática 
4. Dengue 
5. Febre Amarela 
 
 
 
 
 

( ) A transmissão se faz pela picada do 
mosquito A. aegypti. 
( ) A imunização reduz a incidência da 
doença na população.  
( ) Os roedores são os principais 
reservatórios da doença. 
( ) “Doença do Cachorro”. 
( ) Não se aplica às doenças infecciosas e 
parasitárias. 
 

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:  
 
a) 4,5,2,1,3. 
b) 4,5,1,2,3. 
c) 5,4,2,3,1. 
d) 1,3,4,5,2.       
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QUESTÃO 12 
 
O Serviço Médico de uma empresa localizada no município de 
Governador Valadares / MG realizou um “check-up” dos trabalhadores 
com idade acima de 50 anos. A avaliação dos resultados revelou que 
20% dos examinados tinham hipertensão arterial. 
 
Está CORRETO afirmar que: 
 
a) O serviço Médico da empresa é o principal responsável pelo 

diagnóstico e tratamento da hipertensão dos seus empregados, o 
que isenta o Sistema Único de Saúde do acompanhamento desses 
trabalhadores. 

b) A hipertensão arterial é um problema de saúde na empresa e, no 
Brasil, a doença é também considerada um problema de saúde 
pública. 

c) O serviço Médico da empresa deverá elaborar um plano de cuidados 
de saúde para estes trabalhadores e encaminhá-los para receberem 
os benefícios previdenciários. 

d) No Brasil a hipertensão arterial não é considerada uma doença de 
potencial agravante, sendo que o seu controle não é de 
responsabilidade do Sistema Único de Saúde bem como do Serviço 
de Saúde da Empresa onde os trabalhadores estão inseridos. 

 
 
QUESTÃO 13 
 
Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é fazer com que as 
pessoas possam contar com: 
 
a) Assistência às doenças de maior gravidade quando não 

disponibilizarem de vínculo empregatício ou plano de saúde 
privado. 

b) Atendimento as necessidades de saúde de menor complexidade. 
c) Atendimento as necessidades de saúde de menor complexidade e 

de exames laboratoriais relacionados às doenças mais comuns na 
população. 

d) Acesso aos serviços de saúde, sempre que haja necessidade de 
atendimento, orientação sobre como prevenir uma doença e 
exames. 
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QUESTÃO 14 
 
São exemplos de atividades realizadas pelo Agente Comunitário da 
Saúde conforme Portaria n.º 1.886 de 18/12/1997, Ministério da 
Saúde, Brasil, EXCETO:  
 
a) Atuar junto com os serviços de saúde nas ações de controle das 

doenças endêmicas. 
b) Atuar junto com os serviços de saúde nas ações de promoção e 

proteção da saúde da mulher, criança, adolescente e idoso. 
c) Estimular a participação da comunidade no processo eleitoral 

municipal, estadual e federal. 
d) Participar das ações de saneamento básico e educação para a 

saúde. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
A promoção à saúde exige uma ação coordenada entre o setor saúde e 
outros setores sociais e econômicos organizados, a fim de garantir o 
princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde conhecido como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Responsabilidade. 
b) Equidade. 
c) Assistência Social. 
d) Educação. 
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QUESTÃO 16 
 
A Lei nº.  8.080 de 19/09/1990 detalha a organização do Sistema Único 
de Saúde, que se baseia na: 
 
I. Descentralização das ações e políticas de saúde. 
II. Participação da comunidade no acompanhamento das políticas de 

saúde. 
III. Criação dos Conselhos e das Conferências de Saúde. 
IV. Organização dos leitos hospitalares com disponibilidade para 

internação, bem como a organização das vagas. 
 

São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I,II,III e IV. 
c) I,III e IV somente. 
d) II e III somente. 
 
 
QUESTÃO 17 
                                      
Conforme a “Portaria nº 648 que estabelece a revisão de diretrizes e 
normas para organização da atenção básica para o PSF e o Programa 
Agentes Comunitários de Saúde”. São corretas as afirmativas abaixo, 
EXCETO:  
 
 
 
 
 
 
 
a) Refere-se à atenção primária da saúde. 
b) Segue os princípios da Constituição Federal Brasileira. 
c) Trata-se de documento elaborado pelo Ministério da Saúde. 
d) Exclui a participação do profissional médico.                     
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QUESTÃO 18 
 
 “Uma frente fria chegou nesta sexta-feira ao litoral do Sudeste e ajuda 
a formar ainda mais nuvens carregadas sobre a região. O tempo 
continua chuvoso em Minas Gerais”. 

(Jornal Estado de Minas - 01/2010) 

 
A época de calor e de chuvas é a mais favorável para a ocorrência dos 
acidentes, pois é quando os animais peçonhentos estão em maior 
atividade. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste os meses de 
dezembro a março concentram a grande maioria dos casos.  

(O ABC do SUS, doutrinas e princípios. Brasília, 1990) 

                                                          
A principal medida a ser tomada quando acidentado por animal 
peçonhento é: 
 
a) Fazer garrote ou torniquete e aplicar calor sobre o local. 
b) Em caso de serpentes e aranhas sacrificar o animal peçonhento. 
c) Procurar atendimento imediato no serviço de saúde. 
d) Lavar o local com água, sabão e aplicar Álcool à 70%.  

 
 
QUESTÃO 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O enunciado acima se refere: 
 
a) Ao Cartão Nacional de Saúde. 
b) Ao Cadastro de Pessoa Física. 
c) A Carteira de Identidade. 
d) Ao Carnê de Contribuição Previdenciária. 
 
 
 
 
 
 
 

“Estabelece um sistema de identificação comum, integrando 
usuários, profissionais e estabelecimentos de saúde. Sua adoção 
promove a identidade entre usuários e profissional com o Sistema 
Único de Saúde. Aprimora o processo de integração dos sistemas de 
informação em saúde e viabiliza o registro eletrônico de dados e 
informações”. (MS / 2000) 
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QUESTÃO 20 
 
A “Portaria nº 1.820 dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da 
saúde nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos, 
cirúrgicos, terapêuticos e internações”. Para isso deve ser assegurado 
aos usuários do Sistema Único de Saúde: 
 
I. A privacidade e o conforto. 
II. O respeito aos seus valores éticos, culturais e religiosos. 
III. A confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal. 
IV. O direito a acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas 

consultas e exames realizados. 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III apenas. 
b) IV apenas. 
c) I,II e IV apenas. 
d) I,II,III e IV. 
 







