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PORTUGUÊS 

 

HUMANIDADE: 

a personificação dos paradoxos 
 

Fatos conhecidos de todos, defeitos e virtudes fazem parte da vida de 
qualquer sociedade. Desde problemas estruturais primários até complexas 
relações internacionais; das expressões culturais mais remotas às culturas 

destacadamente letradas e desenvolvidas no âmbito tecnológico, as 
noções do globo se revelam díspares em suas bases. 

Dentre as mazelas em evidência na esfera social, o desemprego, a 

fome e a guerra, no que tange aos relacionamentos humanos, têm-se 
tornado fontes de ódio e de violência desenfreada. Todavia, ao mesmo 
tempo, a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir em 
não morrer. 

Perplexo diante de tamanha contradição, o homem contemporâneo 
procura saídas viáveis para o que se costuma chamar de “crise 
existencial”. Uns buscam a organização da vida por meio dos esforços e da 

constante luta pelos objetivos, outros encontram no conforto espiritual um 
bálsamo para aliviar o peso da vida. Ademais, nos fundamentos de ambos, 
está a esperança que norteia o caminhar. 

Desde os primeiros relatos bíblicos, a humanidade já conhecia alegrias 

e sofrimentos; o povo citado no Antigo Testamento é exemplo concreto 
desse dilema. De lá para cá, a situação não se revela tão diferente; pelo 
contrário, há muito mais semelhanças do que se imagina. A luta entre 

nações e grupos armados pela conquista de territórios, comum entre os 
antigos, prossegue em várias partes do mundo, promovendo 
derramamento de sangue inocente; a fuga das pestes e da fome continua 
em voga, apesar dos avanços cibernéticos e da produção industrial. 

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam 
constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do bom senso 
e permeia significativa parcela da população mundial. A ajuda mútua e 

gratuita frente às grandes crises advém não somente dos fundos 
internacionais de assistência, ou das missões religiosas, mas das próprias 
pessoas que, sensibilizadas com o desdém alheio, procuram soluções ágeis 
e urgentes, a fim de amenizarem a penúria com a qual se deparam. 

O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. Íntegros e 
desonestos, solidários e malfeitores, causadores de guerras e promotores 
da paz, assim se revela a humanidade ao longo de sua história. 
Intrinsecamente boa, aparentemente má: tendo a verdade e a justiça 

como metas, acaba trilhando por caminhos antiéticos e tortuosos.  
Eduardo Sampaio   

01. Com base nas ideias contidas no texto, assinale a opção que NÃO 
corresponde à verdade: 
(A) Embora atordoado pela complexidade do mundo e das coisas, o 

homem tenta se livrar das crises com soluções as mais práticas 
possíveis. 

(B) O desemprego, a fome e a guerra são apresentados no texto como 
sendo, respectivamente, as principais fontes de ódio e violência. 

(C) Os paradoxos de relacionamentos ou dilemas comportamentais 
não são atributos exclusivos da sociedade contemporânea. 

(D) O homem é apresentado como um composto de virtudes e 
defeitos, o que o faz oscilar em termos racionais. 

 

02. Assinale a alternativa cuja frase está estruturada sobre os patamares da 
linguagem conotativa ou figurada: 
(A) (...) defeitos e virtudes fazem parte da vida de qualquer sociedade. 
(B) O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. 
(C) (...) a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir 

em não morrer. 
(D)  A luta entre nações e grupos armados pela conquista de territórios, 

comum entre os antigos, prossegue em várias partes do mundo. 
 

03. Observe o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 

Dando nova redação ao período, a opção que mantém o sentido original é: 
(A) As instabilidades do caráter racional são constantes; apesar disso, 

é válido ressaltar a solidariedade existente no bom senso inerente 
à significativa parcela populacional. 

(B) Vale ressaltar a racionalidade constante do caráter solidário 
existente nas instabilidades do bom senso comportamental. 

(C) Embora haja bom senso nas instabilidades do comportamento 
racional, é mister destacar o caráter solidário que envolve grande 
parte da população. 

(D) Significativa parcela da população mundial tem bom senso, o que a 
faz, às vezes, cometer atos incoerentes com essa virtude. 

 
04. Nas questões que seguem, assinale a alternativa correta quanto a 

linguagem poética. 
                                   Texto 1 

“Eu sem você 
Sou chama sem luz 
Jardim sem luar  
luar sem amor 
Amor sem se dar.” 
                            (Vinícius de Morais) 

 

                Texto 2 
“Amor é fogo que arde sem se ver 
É ferida que dói e não se sente 
É um contentamento descontente 
É dor que  desatina sem doer.” 
                                               (Camões) 

 

                 Texto 3 
“Chorarei quanto for preciso, 
Para fazer com que o mar cresça 
E o meu navio chegue ao fundo 
E o meu sonho desapareça.” 
                                          (Cecília Meireles) 

 
(A) I prosopopéia, II antítese, III polissíndeto; 
(B) I metáfora, II antítese, III metonímia; 
(C) I metáfora, II antítese, III polissíndeto; 
(D) I metáfora, II antítese, III assíndeto; 

05. Existem substantivos que fazem o gênero de uma forma diferenciada 
da regra geral. Assinale a única frase onde há erro no que diz 
respeito à flexão de gêneros das palavras: 
(A) A artista desempenha um excelente papel. 
(B) O grande seringueiro foi apontado como a cabeça do 

movimento ecológico na Amazônia. 
(C) O telefonema deixou a anfitriã aflita. 
(D) O gerente depõe como testemunha única do crime 

06. O substantivo flexiona-se em gênero, número e grau. Em se tratando 
de grau, é interessante notar que muitas vezes os graus aumentativo 
e diminutivo sintético expressam sentido afetivo ou pejorativo. Neste 
contexto, assinale a alternativa que não transmite dados como 
carinho, desprezo e ironia.   
(A) O iogurtinho que vale por um bifinho. 
(B) Essa menininha é terrível. 
(C) Gosto muito de você, Leãozinho. 
(D) Que amigão você foi... quem tenho um amigo como você não 

preciso de inimigo. 
 

MATEMÁTICA 
 
07. Qual o valor do produto das raízes da equação 3x

2
 + 4x + 1 = 0? 

(A) 1 
(B) 2/3 
(C) -1/3 
(D) 1/3 
 

08. A base de um retângulo mede 2 metros a menos que o quíntuplo de 
sua altura. Sabendo que ele tem uma área de 7m

2
, qual o perímetro 

desse retângulo? 
(A) 5 m 
(B) 7,2 m 
(C) 9,8 m 
(D) 12,8 m 

 
09. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de um grupo de 30 

pessoas em relação às revistas A e B. O resultado foi o seguinte: 19 
pessoas lêem a revista A, 20 pessoas lêem a revista B, 3 pessoas não 
lêem nenhuma das duas revistas. Quantas pessoas lêem as duas 
revistas? 
(A) 6 
(B) 8 
(C) 12 
(D) 16 

 
10. Qual o valor da expressão (0,25)

-2
 – (0,5)

-3
 + (0,125)

-1
? 

(A) 2 
(B) 8 
(C) 16 
(D) 20 

 
 
 
 

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam 
constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do 
bom senso e permeia significativa parcela da população mundial. 
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11. Analise as afirmações abaixo: 

I. Dois planos são secantes se, e somente se, têm uma única reta em 
comum. 

II. Dois planos são paralelos se tiverem todos os pontos coincidentes. 
III. Dois planos são paralelos se não têm nenhum ponto em comum. 

 
Quais das afirmações são verdadeiras? 
(A) Todas as afirmativas. 
(B) Apenas I. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Nenhuma das afirmativas 

 
12. Quais os valores dos números reais x e y para que: 

 

                       = ? 

 
(A) x = 4, y = 2 
(B) x = 2, y = 4 
(C) x = 4, y = 6 
(D) x = 6, y = 2 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 

 
13. De acordo com o que preceitua a Lei 8.080/90, assinale a alternativa 

correta. 
(A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. 
(B) As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das 

populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou 
individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8142/90; 

(C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo apenas 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício 

(D) Não é objetivo do SUS a formulação de política de saúde destinada 
a promover nos campos econômico e social a redução de riscos de 
doenças e outros agravos. 

 
14. Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo; 
(B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

(D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais 
segmentos. 

 
15. O que se entende por saúde do trabalhador, de acordo com o que 

preceitua a Lei Orgânica da Saúde (8.080/90)? 
(A) Conjunto de atividades que se destina, através das ações do 

controle institucional do Ministério Público do Trabalho e da 
Procuradoria do Trabalho, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. 

(B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

(C) Conjunto de atividades que se destina, exclusivamente, através 
das ações de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação 
da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. 

(D) Conjunto de atividades que se destina, exclusivamente, através 
das ações de vigilância epidemiológica, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 
 

 
16. São requisitos para a GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA, 

exceto:  
(A) Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, 

inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de 
referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus 
munícipes, com incorporação negociada à programação 
estadual. 

(B) Comprovar o funcionamento do CMS. 
(C) Comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde. 
(D) Apresentar o Plano Municipal de Saúde e comprometer-se a 

participar da elaboração e da implementação da PPI do estado, 
bem assim da alocação de recursos expressa na programação. 

 
17. São consideradas atribuições comuns da União, Estados, Distrito 

Federal e dos Municípios, EXCETO: 
(A) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e 

de fiscalização das ações e serviços de saúde; 
(B) Administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde; 
(C) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da 

população e das condições ambientais; 
(D) Exercer a direção do Ministério da Saúde, uma vez que direção 

do Sistema Único de Saúde - SUS é única, de acordo com o 
inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. Qual componente presente na vacina tríplice DTP é responsável pelo 

quadro de encefalopatia em crianças, nos primeiros sete dias após a 
vacinação? 
(A) Tetânico; 
(B) Diftérico; 
(C) Pertussis; 
(D) Toxóide. 

 
19. A vacina BCG é indicada, principalmente, para prevenir: 

(A) Tuberculose Miliar e Meníngea; 
(B) Bronquite, Catapora e Gota; 
(C) Tuberculose Pulmonar, Crupe e Gota; 
(D) Botilismo, Crupe e Tuberculose Ganglionar. 

 
20. Qual o principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de 

determinada doença infecciosa? 
(A) Identificar e tratar o agente infeccioso de modo que grande 

número de casos e óbitos possam ser prevenidos; 
(B) Identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a 

ocorrência de novos casos; 
(C) Definir o número de casos de uma doença ou agravo, em 

determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma 
clara as formas de evitar o surgimento de novos casos; 

(D) Restringir em tempo hábil a disseminação de um agravo a uma 
área geográfica pequena e bem delimitada. 

21. Julgue as afirmativas sobre o  Sistema de Informação da Atenção 
Básica (SIAB).  

I. No SIAB, os dados referentes a nascimentos e óbitos são 
coletados pelos agentes comunitários de saúde (ACS) e 
equipes do Programa Saúde da Família, a partir de informações 
referidas pela população das áreas sob suas responsabilidades;  

II. Em relação aos nascimentos, os dados são mensalmente 
coletados do Cartão da Criança – que fica com a família – e 
transpostos para o cartão-sombra de posse do ACS, sendo 
posteriormente registrados no relatório da Situação de Saúde e 
Acompanhamento das Famílias na Área/Equipe (SSA2);  

III. No início de cada mês, o instrutor/supervisor consolida os dados 
referentes ao mês anterior e os encaminha à secretaria 
municipal de saúde para a consolidação das informações de 
todas as equipes municipais do PSF e ACS  

Após analisar as afirmativas acima, responda corretamente. 
(A) Todas as afirmativas estão corretas; 
(B) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
(C) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
(D) Apenas a afirmativa III está incorreta. 

 
22. Os sintomas clássicos de diabetes são, exceto:   

(A) Retinopatia diabética; 
(B) Poliúria; 
(C) Polidipsia; 
(D) Perda involuntária de peso.  
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23. O que é taxa de mortalidade infantil? 

(A) É um instrumento preenchido pelo médico logo após o óbito de 
uma criança, e serve para ajuda no melhor conhecimento das 
causas de morte desta população; 

(B) É o indicador  utilizado para se registrar e verificar as causas de 
morte da população menor de 5 anos; 

(C) É um dos indicadores mais utilizados para se verificar as condições 
de vida e saúde de uma população; 

(D) É o indicador  utilizado para se registrar e verificar as causas de 
morte da população menor de 1 ano. 

 
24. Foi prescrito 60mg de gentamicina para o paciente JMF. O hospital 

dispõe de gentamicina de 80mg em ampolas de 2ml. Quantos ml o 
auxiliar deve administrar para oferecer ao paciente a dose prescrita?    
(A) 3,0 ml 
(B) 1,5 ml 
(C) 1,0 ml 
(D) 0,5 ml 

 
25. Câncer é o termo aplicado a um conjunto de doenças que se caracteriza 

pelo processo de multiplicação celular desordenado e capacidade de 
invasão para outras regiões e tecidos. São modalidades terapêuticas 
utilizadas para o tratamento desta doença, exceto: 
(A) Cirurgia; 
(B) Bioterapia; 
(C) Termoterapia direta  
(D) Hormonioterapia. 

 
26. Chamamos de Desinfecção o método capaz de eliminar a maioria dos 

organismos patogênicos, com exceção:  
(A) Das bactérias; 
(B) Dos Vírus; 
(C) Dos fungos; 
(D) Dos esporos. 

 
27. Que produto recomenda-se friccionar nas mãos objetivando promover 

sua anti-sepsia?  
(A) Álcool a 70%; 
(B) Álcool a 70%, com 2% de Glicerina; 
(C) PVP-I aquoso (tópico); 
(D) Água e sabão. 

 
28. As máscaras de nebulização utilizadas nos serviços de saúde devem ser:  

(A) Descartadas após o uso em pacientes com tuberculose; 
(B) Lavadas com água e sabão, imediatamente após o uso; 
(C) Colocadas em solução de hipoclorito de sódio a 50%; 
(D) Imersas em solução de hipoclorito de sódio a 1% imediatamente 

após o uso. 
 
29. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso 

benigno ou grave. Sobre a sua transmissibilidade é incorreto afirmar:  
(A) A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto 

houver presença de vírus no sangue do ser humano, chamado 
período de viremia; 

(B) Até o 6º dia de infecção o ser humano pode transmitir a dengue 
através de perdigotos; 

(C) O homem está apto a infectar o mosquito a partir do 1º dia antes do 
aparecimento dos sintomas até o 6º dia da doença; 

(D) Compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no ser humano, 
e outro extrínseco, que ocorre no vetor. 

 
30. Alterações na PA e no Pulso são as duas alterações iniciais observadas 

na:  
(A) Desidratação; 
(B) Cefaléia; 
(C) Dengue; 
(D) Hipovolemia. 

 
31. Após consulta médica, o sr. J.O.L foi encaminhado para a sala de 

observação com prescrição de 1000 ml de soro fisiológico para correr em 
6 horas. Quantas gotas/minuto devem ser infundidas para atender esta 
prescrição? 
(A) 56 gotas/minuto; 
(B) 84 gotas/minuto; 
(C) 28 gotas/minuto; 
(D) 60 gotas/minuto.  

  
 
 
 
 

 

 
32. É uma doença viral aguda, apresenta sintomas semelhantes a uma 

síndrome gripal, porém há elevação das transaminases. Esta 
descrição é compatível com qual das doenças relacionadas abaixo? 
(A) Hepatite A; 
(B) Hantaviroses; 
(C) Histoplasmose; 
(D) Herpes Zoster. 

 

 

 







