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O FIM DO MUNDO
Ronaldo Branco
Certo dia, um fato curioso aconteceu. Todos os homens, no mundo
inteiro, perderam a capacidade de falar. Esqueceram. Ficaram mudos. E, para
completar a desgraça, desaprenderam a ler e a escrever.
No começo foi só um susto. Um olhava para o outro, queria dizer alguma
coisa, a língua enrolava, batia nos dentes e saíam apenas miados, latidos,
relinchos, zurros, pios, chilreios, barulho de toda espécie. Menos palavra.
Seu Aníbal, atrasado para o trabalho, procurava desesperadamente as
chaves do carro e, girando a mão direita, pedia à esposa:
— Au-au-au!
A mulher, sem entender nada, mas querendo ajudar, respondia fininho:
— Miau... miau... miau...?! — E trazia uma chave de fenda.
Na mercearia da esquina, a empregada, há mais de quinze minutos,
gesticulava e grunhia com impaciência, querendo meio quilo de café. O
vendedor oferecia sabão em pó, macarrão, caixa de fósforos, amendoim,
chicletes e papel higiênico, coçava a cabeça e coaxava nervoso. Enquanto
isso, na fila que já saía pela porta, uma senhora gorda cacarejava irritada
com sua garotinha que não parava de zumbir.
Nas ruas, os carros, esquecidos dos sinais de mão e contramão, sem
saber mais o que era verde ou vermelho, rangiam freios, batiam à vontade,
entravam pelas lojas, subiam em postes, um pandemônio total. Os motoristas
punham a cabeça para fora, levantavam os braços e trocavam rosnados
ameaçadores.
Desagradável também foi quando o professor abriu a boca para começar
sua aula de linguagem e deu um retumbante mugido, capaz de fazer inveja a
qualquer boi premiado. Os alunos, satisfeitíssimos com aquela curiosa
manifestação de cultura, deram o ar do seu agrado com rinchos e relinchos.
Em poucas horas o mundo se acabava. Sem se entenderem, os homens
começaram a se agredir, inicialmente com latidos e miados, depois a socos e
pontapés, unhadas e mordidas. Em pouco tempo não restava um só prédio em
pé. As pontes caíram, os trens descarrilaram, bombas explodiram, adeus
mundo louco...
Sobrou apenas um papagaio velho, caduco, arrepiado com toda aquela
confusão. Rodava meio tonto, em cima de um resto de poste, estalando as
últimas palavras da humanidade:
— Bem que meu pai dizia! Conversa demais dá é nisso...
E, depois de um rodopio frenético, despencou do poste e caiu duro,
morto de susto e de velhice.
01. Segundo o texto, qual dos períodos abaixo expressa a causa principal da
destruição do mundo?
a) Todos os homens perderam a capacidade de falar.
b) As pontes caíram, os trens descarrilaram, bombas explodiram.
c) Os homens começaram a se agredir.
d) [Os homens...] desaprenderam a ler e a escrever.
e) Os motoristas [...] trocavam rosnados ameaçadores.
02. As
a)
b)
c)
d)
e)

expressões que demonstram a confusão geral do mundo são, exceto:
"pandemônio total"
"rodopio frenético"
"o mundo se acabava"
"mundo louco"
"para completar a desgraça"
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03. O caos no trânsito instalou-se porque...
a) os semáforos estavam estragados.
b) os motoristas punham a cabeça para fora do carro e, levantando os
braços, soltavam a direção.
c) havia um ruído ensurdecedor de freios rangendo.
d) os sinais de mão e contramão eram desrespeitados.
e) ninguém utilizava os estacionamentos, e os carros acabavam colidindo
com as lojas e com os postes.
04. Assinale a alternativa onde a crase foi usada incorretamente:
a) Apesar do cansaço, ele só foi embora às 23 horas.
b) Ele se pôs à gemer.
c) Já entreguei minha contribuição à Casa de Misericórdia.
d) Refiro-me à Roma de César.
e) O gerente está sempre à disposição dos clientes com cheque especial.
05. Indique o sinônimo de pretensioso:
a) prevenido
b) predestinado
c) pretendente
d) presumível
e) presunçoso
06. "Verbo irregular é aquele cujo radical sofre modificações no decurso da
conjugação, ou cujas desinências se afastam das desinências do paradigma, ou
ainda o que sofre modificações tanto no radical quanto nas desinências".
Em um dos verbos apresentados a seguir a irregularidade se dá apenas no
radical. Marque-o:
a) ferir
b) ter
c) dar
d) caber
e) querer
07. Qual das expressões numéricas abaixo está com o resultado correto?
a) 200 + 14 x 10 - 8 x 17 = 36.244
b) 14 + 6 x 7 + 4 = 73
c) 5 x 9 + 3 x 7 = 66
d) 28 + 4 x 5 + 2 = 42
e) 42 ÷ 6 - 7 + 8 x 11 = -88
08. Dez advogados gastaram seis meses para preparar a defesa de um acusado.
Quantos advogados seriam necessários para executar a mesma tarefa em
cinco meses?
a) 12
b) 2
c) 8
d) 6
e) 18
09. Qual a fração de quilo que três quintos de 500 gramas representam?
a) 3/10, ou seja, 150 gramas
b) 3/10, ou seja, 300 gramas
c) 1/10, ou seja, 300 gramas
d) 2/10, ou seja, 150 gramas
e) Nenhuma das respostas está correta.
10. Em uma loja, estão à venda três tipos de vestido: de seda, de linho e
de algodão. Sabendo-se que 24 vestidos são de seda, 36 não são de
algodão e 25% são de linho, o número de vestidos de algodão é:
a) 21
b) 48
c) 16
d) 60
e) 12
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11. Quanto ao “acolhimento”, uma forma de humanizar e organizar o trabalho
em saúde que vai ao encontro das propostas do Programa Saúde da
Família, e a seus objetivos, é correto afirmar:
a) Durante o acolhimento são encaminhadas as necessidades mais imediatas
dos usuários, e qualquer membro da equipe do PSF pode solicitar os
exames complementares que se fizerem necessários.
b) O acolhimento consiste em receber o paciente, ouvi-lo e, a partir de
uma escuta qualificada, que permita identificar suas necessidades e
riscos, ofertar-lhe o encaminhamento adequado.
c) O acolhimento é uma etapa do PSF que se traduz em um mecanismo de
triagem, devendo, assim, ser realizado com a dissensão da enfermagem.
d) O acolhimento, que tem como objetivo receber o usuário, deve ser
realizado com a aquiescência de todos os membros da equipe do PSF.
e) O acolhimento só pode ser realizado por médicos, pois apenas eles
podem solicitar exames complementares eventualmente necessários.
12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único
de Saúde, exceto:
a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde.
b) Participar da formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico.
c) Dispor sobre as condições e requisitos para a remoção de órgãos e
tecidos.
d) Colaborar na proteção do meio ambiente.
e) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.
13. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária
para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde. Não se constitui um de seus fundamentos:
a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada
preferencial do sistema de saúde.
b) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e
a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde.
c) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do
acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
d) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados
alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
e) Assessorar estados, municípios e o Distrito Federal na implantação
dos sistemas de informação da Atenção Básica.
14. São atribuições específicas dos agentes comunitários de saúde:
( ) Trabalhar com adscrição de famílias em microáreas, isto é, em
bases geográficas definidas.
( ) Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações
educativas, visando à promoção da saúde e à prevenção de doenças,
de acordo com o planejamento da equipe.
( ) Indicar a necessidade de internação hospitalar e responsabilizar-se
pelo acompanhamento do paciente.
( ) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e
indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades
definidas pela equipe.
Assinale a sequência correta:
a) V - V – F – V
b) F – V – F – V
c) V – V – F – F
d) V – V – V – F
e) F – F – V – V
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15. A Lei nº 8.080/1990, que dispões sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, inclui, no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde, a execução das seguintes ações, exceto:
a) Vigilância sanitária.
b) Abrigo e melhores condições de moradia.
c) Vigilância epidemiológica.
d) Saúde do trabalhador.
e) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a afirmativa
incorreta a respeito dos direitos à vida e à saúde é:
a) São assegurados à gestante, através do Sistema Único de Saúde, os
atendimentos pré- e perinatal.
b) A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que
a acompanhou na fase pré-natal.
c) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente,
por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhes o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção
e recuperação da saúde.
d) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra adolescentes
serão comunicados ao Conselho Tutelar, desde que tal comunicação
conte com a anuência dos respectivos pais ou responsáveis, sejam
eles os agressores ou não.
e) Cabe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à
nutriz que dele necessitem.
17. Ainda se tomando como referência o ECA, todas as seguintes afirmações a
respeito de adoção são verdadeiras, exceto:
a) A adoção atribui ao adotado a condição de filho do adotante, com
todos os direitos e deveres, desligando-o definitivamente de seus
pais biológicos, exceto em relação ao direito automático em caso de
espólios.
b) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito anos), independentemente do
estado civil.
c) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o
adotado.
d) A adoção depende do consentimento dos pais biológicos ou do
representante legal do adotado.
e) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o
adotando e fundar-se em motivos legítimos.
18. De acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso, assegura-se “[...] a
atenção integral à saúde do idoso, por meio do Sistema Único de Saúde,
garantindo-lhe acesso universal e igualitário”. Efetuar-se-ão a
prevenção e a manutenção da saúde do idoso por meio de, exceto:
a) Cadastramento da população idosa em base territorial.
b) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
c) Reabilitação, orientada pela geriatria e pela gerontologia, para
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
d) Atendimento domiciliar, incluindo internação, para a população que
deles necessitar e que esteja impossibilitada de se locomover, afora
idosos já abrigados e acolhidos por instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.
e) Implantação e manutenção de unidades geriátricas de referência, com
pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o termo “saúde” define-se como:
a) Ausência de doença e enfermidade.
b) Um estado de completo bem-estar físico, mental e social.
c) Ser capaz de praticar exercícios físicos sem qualquer dificuldade.
d) Estar a pelo menos três anos sem apresentar qualquer sinal de doença
ou enfermidade.
e) Um estado de completo bem-estar físico.
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20. Com finalidade de proporcionar atenção integral à saúde, o Programa
Saúde da Família já cadastrou 10.299 famílias no município de Pirapora, o
que representa 79,82% da população local. Qual dos profissionais
citados abaixo não integra a equipe do PSF desse município?
a) Auxiliar de enfermagem.
b) Médico.
c) Fisioterapeuta.
d) Enfermeiro.
e) Agente Comunitário de Saúde.
21. Segundo a lei nº 11.350, de 05/10/2006, o agente comunitário de saúde
deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício de suas
atividades, exceto:
a) Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da
publicação do edital do processo seletivo público.
b) Haver concluído o Ensino Básico.
c) Ter experiência mínima de seis meses como agente comunitário de saúde.
d) Haver concluído o Ensino Fundamental.
e) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação
inicial e continuada.
22. Qual dos artigos abaixo não se inclui na Portaria GM nº 699, de 30 de
março de 2006?
a) Regulamentar a implementação das Diretrizes Operacionais dos Pactos
Pela Vida e de Gestão e seus desdobramentos para o processo de gestão
do SUS, bem como a transição e o monitoramento dos Pactos, unificando
os processos de pactuação de indicadores e metas.
b) Estabelecer que as responsabilidades sanitárias e atribuições do
respectivo gestor, as metas e os objetivos do Pacto pela Vida, que
definem as prioridades dos três gestores para o ano em curso, e os
indicadores de monitoramento, que integram os diversos processos de
pactuação de indicadores existentes, serão firmados publicamente por
meio dos Termos de Compromisso de Gestão Municipal.
c) Estabelecer que o Relatório de Indicadores de Monitoramento será
gerado por um sistema informatizado, a ser implantado a partir de
2007, e comporá um Anexo do Termo de Compromisso de Gestão.
d) Estabelecer que a Declaração da CIB de Comando Único do Sistema pelo
Gestor Municipal é o documento que explicita a gestão dos
estabelecimentos de saúde situados no território de um determinado
município.
e) Garantir que a elaboração dos Termos de Compromisso de Gestão
Municipal não seja um processo de negociação e apoio entre os entes
federados diretamente envolvidos.
23. A missão da Diretoria de Assistência à Criança e ao Adolescente do
município de Pirapora é:
a) Proporcionar a proteção e o desenvolvimento de crianças e adolescentes
piraporenses, assegurando o seu bem-estar no presente, garantindo
assim o seu futuro.
b) Garantir os direitos de crianças e adolescentes, por meio de implantação e implementação de programas e projetos que visem à eficácia
na aplicação das medidas de proteção e das medidas socioeducativas
em meio aberto estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
c) Assumir o comando de várias ações e projetos atualmente executados
pela Secretaria Municipal de Saúde e que têm como meta cuidar da
saúde das crianças e adolescentes, tais como o Programa de Saúde da
Família, o Programa Sorriso, o Programa de Saúde Mental, o Programa de
Atenção à Saúde da Mulher, o Centro Regional da Visão e o Controle
de Epidemiologia.
d) Levar atendimento odontológico gratuito para as quase sete mil
crianças matriculadas nas escolas da rede pública.
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e) Assegurar atendimento integral à saúde da criança e do adolescente.
24. Cada equipe do PSF responsabiliza-se pelo acompanhamento de cerca de 2
mil pessoas de uma determinada área. A atuação dessas equipes ocorre
principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na
mobilização da comunidade, caracterizando-se como, exceto:
a) Encaminhamento dos pacientes para o hospital mais próximo.
b) Porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde.
c) Prestação de assistência integral, permanente e de qualidade.
d) Realização de atividades de educação e promoção da saúde.
e) Invervenção em fatores de risco aos quais a comunidade está exposta.
25. Os
a)
b)
c)
d)
e)

quatro princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são:
Integralidade, qualidade, responsabilidade e participação social.
Qualidade, solidariedade, responsabilidade e participação social.
Integralidade, qualidade, equidade e participação social.
Capacidade, qualidade, responsabilidade e participação social.
Qualidade, capacidade, solidariedade e responsabilidade.
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