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Texto para responder às questões 1 a 10.
O PAPEL DA FÉ PARA O ÊXITO DA GLOBALIZAÇÃO
Em mundo interdependente, poder da religião pode
tornar-se força de ruptura e de conflito
As pressões da globalização levam as pessoas a se unir,
desconhecendo as fronteiras, pelo comércio, viagens,
telecomunicações e a migração em massa. Quando em
um mundo tão interdependente a fé religiosa tem o
poder de afastar as pessoas, ela se torna uma força de
ruptura e de conflito. Isso é péssimo para todos. Mas tal
consequência será particularmente negativa para os que
têm fé religiosa. Significará que a fé não é sinônimo de
reconciliação, compaixão e justiça, mas de ódio e
sectarismo.
Estou tão convencido da importância desta questão que
resolvi dar um seminário na Universidade de Yale sobre o
tema. Não decidi fazer isso como mero exercício
intelectual, mas porque acredito que se trata de uma
questão profundamente prática. Se não descobrirmos um
modo de conciliar fé e globalização, o mundo não só será
um lugar perigoso, como a própria globalização terá
muito menos possibilidades de sucesso na disseminação
da prosperidade.
A fé e seus valores são muito importantes. Sua
integração definirá de modo crucial as perspectivas de
sucesso, de prosperidade e de coexistência pacífica da
sociedade global em que vivemos. A alternativa é a
tensão, o conflito e a violência. O que isso significa em
termos práticos? Antigamente eu acreditava que a
globalização era um processo que não contemplava
valores. Eu pensava que numa era de globalização era
preciso buscar a justiça por seu valor intrínseco, e não
por motivos de eficiência. Agora mudei minha posição. A
crise econômica mostra o por quê.
Esta crise foi criada em grande parte por um
comportamento
(pela
irresponsabilidade)
que
preferiríamos não tivesse sido adotado. E prolongou-se
pela falta de confiança. Valores como a fé nos outros ou
a perspectiva a longo prazo, em lugar da maximização do
lucro a curto prazo, são os elementos que criarão a
confiança exigida para que a economia volte a se
fortalecer. Em outras palavras, a confiança e a
estabilidade que dela decorre não poderão ser
restauradas apenas por recursos técnicos, mas pelo
restabelecimento dos valores. Este é um dos casos que
ilustram a ideia de que um mundo interdependente não
pode funcionar sem os valores da confiança.
Em matéria de política externa, isso pode ser visto mais
claramente. Os ataques de Mumbai representam uma
ameaça à segurança. Evidentemente, em nossa reação à
violência, precisamos estar preparados para dar uma
resposta militar. Mas é também verdade que será a força
das ideias e não a força das armas que permitirá que a
globalização tenha êxito e não desmorone em meio aos
conflitos.
Se pudéssemos criar um espaço em que pessoas de
diferentes credos pudessem viver e trabalhar juntas e em
paz, seria uma poderosa demonstração de que há
valores distintos dos que, durante décadas, criaram uma
violência sem fim. Para derrotar as forças da exclusão e

da divisão que levam ao terror devemos recorrer à
educação como um dos principais componentes da
política externa.
Portanto, tanto em política econômica quanto em política
externa, é evidente que, se não nos pautarmos por
valores sólidos, não poderemos tornar o mundo seguro
para esta interdependência. A coexistência pacífica não
poderá lançar raízes a não ser que existam fortes
alianças não apenas entre nações, mas também entre os
vários credos e os valores que temos em comum.
* Tony Blair foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha de
1997 a 2007. Este artigo é uma adaptação de uma
palestra feita por ele, na semana passada, na
Universidade de Yale. O Estado de São Paulo – 2009
QUESTÃO 01
São opiniões expressas no texto, exceto:
a) para que a globalização tenha êxito é necessário
desenvolver valores;
b) a educação é um meio para se desenvolver valores
sólidos;
c) a fé religiosa tem o poder de desestabilizar uma
nação e interferir na globalização;
d) a estabilidade econômica poderá ser restaurada
através de recursos técnicos de confiança.
QUESTÃO 02
Quanto ao narrador textual, pode-se afirmar que:
a) narrador em 1ª pessoa – narrador onisciente;
b) narrador em 1ª pessoa – narrador personagem;
c) narrador em 3ª pessoa – narrador observador;
d) narrador em 3ª pessoa – narrador onisciente;
QUESTÃO 03
Quanto à tipologia textual, pode-se afirmar que é:
a) um texto narrativo;
b) um texto descritivo;
c) uma carta;
d) um texto opinativo;
QUESTÃO 04
Em “Estou tão convencido da importância desta
questão”, a expressão sublinhada tem valor de elemento
coesivo, uma vez que se refere a:
a) “As pressões da globalização levam as pessoas a se
unir”
b) “ela se torna uma força de ruptura e de conflito”
c) “o mundo não só será um lugar perigoso, como a
própria globalização terá muito menos possibilidades de
sucesso na disseminação da prosperidade”
d) “Significará que a fé não é sinônimo de
reconciliação, compaixão e justiça, mas de ódio e
sectarismo”
QUESTÃO 05
Assinale a opção cuja oração expresse noção de
consequência.
a) “Quando em um mundo tão interdependente a fé
religiosa tem o poder de afastar as pessoas”
b) “tão ... que resolvi dar um seminário na Universidade
de Yale sobre o tema”
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c) “Se não descobrirmos um modo de conciliar fé e
globalização”
d) “E prolongou-se pela falta de confiança.”
QUESTÃO 06
Observe os “as” sublinhados, eles possuem o mesmo
valor semântico morfológico, exceto:
a) “levam as pessoas a se unir”
b) “a fé religiosa tem o poder”
c) “e não a força das armas”
d) “a confiança e a estabilidade”
QUESTÃO 07
Observe as frases abaixo.
I – “poder da religião pode tornar-se força de ruptura e
de conflito”
II – ”não poderão ser restauradas apenas por recursos
técnicos”
III – ”um mundo interdependente não pode funcionar
sem os valores da confiança”
IV – ”não poderemos tornar o mundo seguro para esta
interdependência”
V – ”não poderá lançar raízes”
Podemos afirmar que o verbo poder indica possibilidade
em apenas:
a) II e III.
b) III e IV.
c) I.
d) V.
QUESTÃO 08
Ao substituir o verbo existir por haver em “a não ser que
existam fortes alianças” e haver por existir em “de que
há valores distintos”, temos, respectivamente, as
seguintes flexões:
a) haja – existem.
b) hajam – existe.
c) haverá – existirão.
d) havia – existiam.
As frases dos exercícios 9 e 10 são complemento do
texto acima.
QUESTÃO 09
A fé não está em declínio. Poderá estar em declínio em
alguns lugares, mas não no mundo todo. Em algumas
partes está em ascensão.
O conectivo sublinhado pode ser substituído, sem
alterar o valor semântico, por:
a) portanto.
b) logo.
c) e.
d) pois.
QUESTÃO 10
Mas, em uma era de globalização e de sociedades
multiconfessionais, a criação do capital exige não apenas
tolerância, mas também o respeito pelas pessoas de
outras
confissões.
As palavras sublinhadas são formadas pelo mesmo
processo de derivação, exceto:

a)
b)
c)
d)

globalização.
sociedades.
criação.
multiconfessionais.

QUESTÃO 11
São causas de febre de início recente, todas abaixo,
exceto:
a) As infecções agudas localizadas, principalmente as
viroses de vias aéreas superiores;
b) A fase prodrômica de doenças infecciosas benignas;
c) Pneumonia, Endocardite, Meningite, Otite;
d) Glomerulonefrite, hidronefrose.
QUESTÃO 12
Em caso de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com
dois reanimadores, a relação compressão insuflação será:
a) 5/1
b) 30/2
c) 25/3
d) 10/1
QUESTÃO 13
Assinale abaixo a alternativa correta que traz os agentes
mais comuns causadores da sinusite:
a) Estreptococus e estafilococus;
b) Haemophilus e pneumococo;
c) Pneumococo e klebsela;
d) Haemophilus e estafilococus
QUESTÃO 14
Para evitar hipoglicemia ao realizar exercício físico, que
mecanismos compensadores se colocam em marcha:
a) Aumento dos hormônios de contra-regulação( cortisol,
glucagón e adrenalina);
b) Aumento da secreção da glicose;
c) Aumento da secreção de insulina;
d) Diminuição dos hormônios de contra-regulação.
QUESTÃO 15
Assinale (V) nas alternativas que julgar verdadeira e (F)
nas alternativas que julgar falsa. Escolha abaixo a
alternativa correta:
( ) No Brasil, atenção primária recebeu considerável
impulso na década de 80 com as ações integradas de
saúde e, posteriormente, com a municipalização da
saúde;
( ) O setor privado responde de forma complementar
pelas ações de atenção no nível primário;
( ) Na prática, a porta de entrada do sistema de saúde
são as Unidades Básicas de Saúde ou Unidade de Saúde
da Família;
( ) Na atenção primária o trabalho de equipe é
fundamental, pois a interdisciplinaridade é de extrema
importância para a garantia do acesso e o fortalecimento
das ações em saúde.
a) V,V,V,V;
b) V,V,F,F;
c) V,F,V,F;
d) F,V,F,V.
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QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que indique o que compete à
direção do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
a) Programa de alimentação e Nutrição;
b) A vigilância epidemiológica e vigilância sanitária;
c) Organizar os serviços de saúde, garantindo a
integralidade da assistência;
d) Garantir os programas sociais de apoio a infância e
adolescência, quando desprovidos do apoio familiar.
QUESTÃO 17
Com relação à ventilação mecânica é verdadeiro afirmar:
a)Que sofre pequena variação de aplicação técnica em
razão do estado do paciente.
b)O mesmo paciente não recebe de forma alguma vários
tipos de ventilação mecânica independente da evolução
do seu quadro.
c)O desmame do respirador é um processo que envolve
uma única modalidade de ventilação mecânica.
d)A ventilação mecânica poder ser não invasiva e mesmo
assim ser capaz de aumentar a ventilação alveolar e
diminuir o trabalho respiratório.
QUESTÃO 18
Sobre a respiração por pressão positiva intermitente
(RPPI)
a) É utilizada objetivando o desmame e a obstrução
brônquica.
b)Objetiva melhorar a ventilação alveolar e manter a
amplitude torácica em pacientes com padrão restritivo.
c)Normalmente utiliza-se um aparelho de ventilação
mecânica à vácuo.
d)Não se faz necessário o uso de intubação nem de
máscara ou bocal.
QUESTÃO 19
São cuidados a serem tomados na aspiração
traqueobrônquica:
a) Fazer movimentos circulares da sonda para evitar
ferimentos e aspirar o máximo de secreção.
b) Não há necessidade do uso de anestésicos na ponta
da sonda na aspiração nasotraqueal.
c) O tempo de introdução não compromete o paciente,
pois não é possível aspirar secreção e ar.
d) É necessária a introdução e a retirada da sonda várias
vezes para que a secreção seja removida e esse
movimento não causa lesão ao paciente.
QUESTÃO 20
Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou
falsas e assinale a alternativa correta.
I.
A hipoxemia produzida pela aspiração está
diretamente relacionada com a duração do
procedimento, portanto não há necessidade de
limitar esse tempo.
II. Os traumatismos ocasionados pela aspiração
traqueal à árvore traqueobrônquica podem levar a
eventuais mudanças na complacência pulmonar do
paciente.

III.

a)
b)
c)
d)

A estimulação traqueal em pessoas normais pode
provocar
aumento
da
atividade
simpática,
resultando em taquicardia e hipertensão arterial.
Todas as afirmações acima são verdadeiras.
Somente a afirmação III é verdadeira.
Somente a afirmação I é falsa.
Todas as afirmações são falsas

QUESTÃO 21
Em relação as parasitoses intestinais, é CORRETO
afirmar:
a) O Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides,
Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis são
parasitas com ciclo pulmonar.
b) Os proglotes da Taenia solium podem sair ativamente
pelo ânus, causando constrangimento na escola para
a criança parasitada.
c) Giárdia, Strongyloides e Cryptosporidium podem
causar
quadros
graves
em
pacientes
imunodeprimidos.
d) Tanto o Ancylostoma duodenale como o Necator
americanus provocam espoliação sanguínea, mas a
espoliação é maior na ancilostomíase com a mesma
carga parasitária.
QUESTÃO 22
A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes quando destaca:
1- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
2- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
3- A participação da comunidade.
4- A utilização da epidemiologia na definição de
prioridades e orientação no planejamento das ações
dos serviços de saúde.
Estão corretas as afirmativas:
a) 1 e 2 apenas;
b) 1, 2, 3 e 4;
c) 1, 2 e 3, apenas;
d) 1, 2 e 4, apenas.
QUESTÃO 23
O Pacto pela Vida, faz parte da consolidação do SUS e
deve compreender:
a) Apenas o controle das doenças endêmicas;
b) Controle do câncer gástrico,hepático, uterino e
mamário;
c) Prioridade para a atenção primária;
d) Saúde mental e a institucionalização das doenças
psiquiátricas.
QUESTÃO 24
São princípios do Pacto pela Saúde firmados pelos três
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS):
Assinale a alternativa incorreta:
a) Respeito às diferenças loco-regionais;
b) Qualificação do acesso da população à atenção
integral à saúde;
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c) Implantar a regulação, programação pactuada
integrada/PPI e avaliação;
d) Deixar para os municípios toda a responsabilidade da
gestão do SUS.
QUESTÃO 25
Acidentes com ofídios são mais comuns em homens, em
trabalhadores rurais e na faixa etária entre 15 e 49 anos.
A maioria deles são atribuídos aos ofídios do gênero

Bothrops.
No manejo a esse tipo de acidente, quanto ao
tratamento é incorreto afirmar:
a) O soro antibotrópico (SAB) deve ser administrado
preferencialmente diluído em soro glicosado 5% ou soro
fisiológico (NaCl 0,9%) através de gotejo rápido
intravenoso (IV);
b) O teste de sensibilidade intradérmico não é preditivo
de reação alérgica;
c) Realizar profilaxia do tétano;
d) O soro antibotrópico–crotálico (bivalente) não pode
ser administrado na ausência do soro antibotrópico.
QUESTÃO 26
Quais são os principais enfoques do SUS, que fazem com
que haja maior articulação nas suas ações de saúde:
a) Que os vários setores públicos interajam, o que só
uma política governamental integrada pode assegurar;
b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer
discriminação, as ações de saúde em todos os níveis,
assim como explica que o dever de prover o pleno direito
é responsabilidade do governo, isto é, do poder
público,legitimados pela Constituição de 1988;
c) Que os serviços particulares e contratados passam a
ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de
Saúde;
d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para
a doença como forma de chegar à estrutura de saúde e
conseguir solução para a sua queixa. O princípio da
resolutividade.
QUESTÃO 27
Na asma grave, qual alteração é indicadora de gravidade
e de necessidade de intubação:
a) Uso excessivo da musculatura acessória;
b) Alcalose;
c) Retenção de CO2;
d) Frequência respiratória acima de 20 irpm.
QUESTÃO 28
Pacientes portadores de litíase biliar assintomáticos,
devem ser encaminhados a tratamento cirúrgico em
todas as situações abaixo, EXCETO:
a) Pacientes com história familiar de colecistite crônica.
b) Pacientes jovens com múltiplos cálculos menores que
5 mm.
c) Pacientes portadores de diabetes mellitus.
d) Pacientes portadores de vesícula em porcelana.

QUESTÃO 29
O uso do Oseltamivir como medida profilática a Influenza
A (H1N1), indicado nos seguintes casos apresentados
abaixo, exceto:
a) Para profissionais de laboratório que tenham
manipulado amostras clínicas que contenham a nova
influenza A (H1N1) sem o uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPI) ou que utilizaram de
maneira inadequada;
b) Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos
na realização de procedimentos invasivos (geradores
de aerossóis);
c) Todos os trabalhadores de saúde que atuam nos
pronto socorros do hospitais e nos pronto
atendimentos municipais ;
d) Os trabalhadores de saúde que manipularam
secreções de um caso suspeito ou confirmado de
infecção pela nova Influenza A (H1N1) sem o uso de
EPI ou que utilizaram de maneira inadequada.
QUESTÃO 30
O diagnóstico de certeza da artrite gotosa aguda é feita
por:
a) Achado de uma concentração de ácido úrico no
sangue 10 mg%
b) Uricosúria 800 mg/24 horas
c) Melhora clínica rápida com a introdução de colchicina
associada a antiinflamatórios não esteróides.
d) Achado de cristais de urato no citoplasma de
leucócitos do líquido sinovial.
QUESTÃO 31
Nos casos de crise asmática, a abordagem terapêutica
deve excluir:
a) Terapia com antiinflamatórios esteróides
b) Terapia com antiinflamatórios não-esteróides
c) Antibióticos de amplo espectro para infecções
brônquicas
d) Nebulização com solução fisiológica e terapia com
cromolina.
QUESTÃO 32
O meio mais correto de se estabelecer um diagnóstico de
hipoventilação é:
a) Observação clínica do padrão respiratório;
b) Pa CO2
c) Pa O2
d) Espirometria
QUESTÃO 33
Nos clientes com doença pulmonar obstrutiva crônica é
incorreto afirmar:
a) Corticosteróide sistêmico ou inalatório é indicado na
maioria
b) A vacinação contra gripe e infecção pneumocócica é
mandatória
c) A fisioterapia e a mobilização de secreções são
eficazes nos portadores de bronquiectasias.
d) A suplementação de oxigênio é útil nos bronquíticos
com hipóxia grave.
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QUESTÃO 34
Com relação à insuficiência cardíaca, todas as afirmativas
estão corretas, EXCETO:
a) O uso de B-bloqueadores está contra-indicado em
paciente classe funcional III ou IV.
b) A dispnéia e o edema da IC no idoso podem estar
mascarados pela presença de co-morbidades e pela
pouca atividade física comum entre os idosos.
c) A insuficiência cardíaca diastólica relaciona-se a
distúrbio do relaxamento ou complacência ventricular e
pode estar acompanhada de fração de ejeção normal ou
alterada.
d) A digoxina reduz a ocorrência de sintomas de ICC,
diminui o número de internações por descompensação
cardíaca e melhora a tolerância a exercícios, apesar de
não alterar a sobrevida.
QUESTÃO 35
Em relação a Ascite, assinale V para verdadeiro ou F
para falso:
( ) A
peritonite
bacteriana
espontânea
ocorre
principalmente em cirróticos com ascite e é causada por
bactérias Gram-positivas.
( ) Contagem de polimorfonucleares com cultura
positiva, na ausência de foco abdominal de infecção,
caracterizam a ascite neutrocítica.
( ) Os achados no exame físico de eritema palmar,
flapping, aranhas vasculares, circulação colateral tipo
porta e hálito hepático sugerem ascite da cirrose
hepática.
( ) Paracentese com retirada de grande volume de
líquido ascítico tem como principal complicação a indução
de disfunção circulatória caracterizada por ativação do
sistema renina-angiotensina aldosterona.
( ) Pacientes com peritonite bacteriana espontânea
devem ser submetidos a novo estudo do líquido ascítico
48 horas após o início antibioticoterapia, considerando-se
falha terapêutica quando polimorfonucleares não
reduzirem mais de 25% em relação ao exame prétratamento.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V, V, F, F, V.
b) F, F, V, V, V.
c) V, F, F, F, V.
d) V, V, F, F, F.
QUESTÃO 36
A doença de chagas é a infecção causada pelo
protozoário Trypanosoma cruzi, provocando no coração
reação inflamatória com lesão e necrose tecidual.
Assinale abaixo a opção com as alterações
eletrocardiográficas mais frequentes da cardiopatia
chagásica crônica:
a) bloqueio de ramo direito, hemibloqueio anterior
esquerdo e extra-sistolia ventricular;
b) bloqueio de ramo direito, sobrecarga ventricular
esquerda e zona eletricamente inativa;
c) bloqueio de ramo esquerdo, alteração primária da
repolarização ventricular e bloqueio átrio-ventricular do
primeiro grau;

d) fibrilação atrial, hemibloqueio anterior esquerdo e
alteração primária da repolarização ventricular;
QUESTÃO 37
A síndrome metabólica é um conjunto de alterações
metabólicas que promove um aumento no risco de
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assinale a
alternativa incorreta:
A intolerância à glicose é caracterizada por níveis de
glicemia em jejum entre 110 e 125 mg/dL;
a) A dislipidemia relacionada à síndrome metabólica é
caracterizada por hipertrigliceridemia e baixos valores
de HDL-C.
b) O estado pré-inflamatório relacionado a síndrome
metabólica é caracterizado pela diminuição da
interleucina-6, e aumento da adiponectina.
c) A Hipertensão arterial relacionada à síndrome
metabólica está associada a hipertrigliceridemia e
principalmente a resistência a insulina.
d) A deficiência de B12, ácido fólico e as talassemias
são os exemplos clássicos de anemias macrocíticas
QUESTÃO 38
A embolia pulmonar é em geral uma das principais
causas de morte em hospitais. É incorreto afirmar:
a) Sinais clássicos na radiologia do tórax: alargamento da
artéria pulmonar, elevação da hemicúpula diafragmática
do lado acometido e condensação triangular com ápice
voltado para o hilo.
b) A embolia pulmonar tem como fatores de risco: uso de
contraceptivos
hormonais,
insuficiência
cardíaca
congestiva e neoplasia.
c)A hipoxemia é um achado de muita importância,
aparecendo com grande frequência
d) A tríade clássica inclui: dispneia , edema de MMII e
cor pulmonale agudo
QUESTÃO 39
A Corporação Musical de CARAPICUÍBA foi fundada por
Manoel Raimundo da Cruz, no ano de:
a) 1931
b) 1941
c) 1951
d) 1961
QUESTÃO 40
O local que hoje possui ativo comércio, e é símbolo de
um passado recente, que ficou tão somente na memória
dos moradores e viajantes da época, é conhecido como:
a) Casa da Administração
b) Casa da Engenharia
c) Casa de Construção
d) Casa da Emancipação.
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