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PORTUGUÊS 

 
Baseiam-se no texto a seguir as questões 01 a 04.  

 

      A racionalidade comunicativa se tornou possível com o advento da 
modernidade, que emancipou o homem do jugo da tradição e da autoridade, 
e permitiu que ele próprio decidisse, sujeito unicamente à força do melhor 
argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão: da 
verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) e da veracidade (mundo 
subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo 
vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro 
processo de racionalização, abrangendo a esfera do Estado e da Economia, 
que acabou se automatizando do mundo vivido e se incorporou numa esfera 
"sistêmica", regida pela razão instrumental. A racionalização sistêmica, 
prescindido da coordenação comunicativa das ações e impondo aos 
indivíduos uma coordenação automática, independente de sua vontade, 
produziu uma crescente perda de liberdade.  
 

01. De acordo com o texto, na modernidade: 
(A) A racionalização comunicativa valorizou o trabalho.  
(B) O homem pôde decidir quais seriam os novos valores aceitáveis.  
(C) O homem, ao perder a tradição, perdeu a autoridade.  
(D) A racionalidade impeliu o homem ao jugo da tradição.  

 

02. A racionalização do mundo vivido permitiu:  
(A) a tríplice dimensão da verdade 
(B) um aumento da autonomia  
(C) a aceitação da autoridade  
(D) a valorização do trabalho  

03. A modernidade gerou dois processos de racionalização: 
(A) a do mundo vivido e a sistêmica  
(B) a subjetiva e a objetiva  
(C) a instrumental e a da Economia  
(D) a da tradição e a da autoridade  

 

04. A racionalização regida pela razão institucional:  
(A) é imprescindível para a comunicação humana  
(B) impõe aos indivíduos a comunicação das ações  
(C) ganhou dimensão maior por causa do Estado  
(D) fez decrescer a liberdade  

05. Considere o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O termo “ele”, em destaque no texto, refere-se: 
(A) ao médico do Milan.  
(B) a Cafu. 
(C) ao doutor José Luiz Runco. 
(D) ao volante Edu. 

 

06. Considere o seguinte diálogo: 
I. A: Por que você está triste? 
II. B: Porque ela me deixou. 

III. A: E ela fez isso por quê? 
IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que 

passávamos. 
V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês. 

 

Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente 
empregados em: 
(A) IV somente. 
(B) I, III e V somente. 
(C) II e IV somente. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
07. Considere as seguintes sentenças: 

I. Ele sempre falou por meias palavras. 
II. É meio-dia e meio. 

III. Estava meia nervosa por causa da mãe. 
IV. Quero meia maçã para a sobremesa. 
V. Ficaram meio revoltados com a situação. 
 

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças: 
(A) III e IV somente. 
(B) II e V somente. 
(C) I, II e III somente. 
(D) I, IV e V somente. 

 

 
08.  _____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos. 

Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo 
com a norma culta. 
(A) Há, onde, mal. 
(B) Existe, aonde, mal. 
(C) Existem, onde, mau. 
(D) Há, aonde, mau. 

 
09. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta. 

(A) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo. 
(B) Embora fossem belos, os moços estavam só. 
(C) É necessária a contribuição de todas as pessoas. 
(D) É necessário autorização para entrar na festa. 

 
10. Considere as seguintes previsões astrológicas: 

I. Tanto a Lua como Vênus _______ a semana mais propícia a 
negociações. (deixar) 

II. Calma e tranquilidade _______ em seus relacionamentos. 
(ajudar) 

III. Discussões, contratempos financeiros, problemas sentimentais, 
nada o ________ nesta semana. (atrapalhar) 

 
Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses completam 
o texto do horóscopo acima de acordo com a norma culta. 
(A) deixarão, ajudará, atrapalhará. 
(B) deixará, ajudarão, atrapalharão. 
(C) deixarão, ajudarão, atrapalharão. 
(D) deixarão, ajudarão, atrapalhará. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. Acerca do Sistema Municipal de Saúde, previsto pela NOB/96, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Para uma melhor regulamentação, faz-se necessário que o 

sistema municipal crie suas próprias instalações com vistas a 
melhor atender aos usuários, dessa maneira, como requisito 
inicial, é imperioso que seja apresentado um projeto posto em 
prática ou com previsão de consolidação onde os 
estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-
Municipal, sejam obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, 
bem como que estejam dentro na circunscrição Municipal, 
evitando sobretudo a invasão de competência com os 
Municípios vizinhos. 

(B) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no 
âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de 
estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e 
hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para 
cada município ─ o SUS-Municipal ─ voltado ao atendimento 
integral de sua própria população e inserido de forma 
indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e 
nacional. 

(C) Independentemente da gerência dos estabelecimentos 
prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo 
o sistema municipal é, necessariamente, da competência do 
poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas 
as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes 
instâncias de poder. 

(D) A criação e o funcionamento desse sistema municipal 
possibilitam uma grande responsabilização dos municípios, no 
que se refere à saúde de todos os residentes em seu território. 
No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de 
atomização desordenada dessas partes do SUS, permitindo que 
um sistema municipal se desenvolva em detrimento de outro, 
ameaçando, até mesmo, a unicidade do SUS. 

 
12. São identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não 

são, necessariamente, exclusivos e sequenciais. Dentre eles, qual é o 
tido como mais importante e permanente? 
(A) Gestão do SUS, no âmbito estadual. 
(B) Gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes 

a municípios que ainda não tomaram para si esta 
responsabilidade. 

(C) Promotor da harmonização, da integração e da modernização 
dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS-Estadual. 

(D) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que 
assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, 
sempre na perspectiva da atenção integral. 

 
 
 
 
 

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da 
Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de 
Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo 
Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes 
no ano passado. 
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13. Aduz a NOB/96 que, essencialmente, o novo modelo de atenção deve 

resultar na ampliação do enfoque do modelo atual, alcançando-se, assim, 
a efetiva integralidade das ações. Dessa maneira, qual a ampliação ou 
novo modelo é incorporado ao modelo dominante? 
(A) Modelo vinculado ao tratamento periférico. 
(B) Modelo Integralizador. 
(C) Modelo epidemiológico. 
(D) Modelo baseado na informação, prevenção, tratamento e cura 

(IPTC).  
 
14. Como são definidos todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, 

índices, bem como suas revisões, negociados nas Comissões 
Intergestores (CIB e CIT), formalizados em atos dos gestores estadual e 
federal e aprovados previamente nos respectivos Conselhos (CES e 
CNS)? 
(A) Definidos com base na Arrecadação do Cofins. 
(B) Definidos com base na Arrecadação Financeira da Assistência 
(C) Definidos com base na Arrecadação Financeira Global 
(D) Definidos com base na Programação Integrada e Pactuada. 

 
15. Quem é o responsável pela Remuneração Transitória por Serviços 

Produzidos enquanto houver municípios que não estejam na condição de 
gestão semiplena da NOB 01/93 ou nas condições de gestão municipal 
definidas na NOB/96 naqueles estados em condição de gestão 
convencional? 
(A) Secretaria Estadual de Saúde. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Secretaria Municipal de Saúde. 
(D) O Município em solidariedade com o Estado. 

 
16. Acerca do Índice de Valorização de Resultados (IVR), assinale a 

alternativa CORRETA. 
(A) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 

10% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, 
regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal 
de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR não 
podem ser transferidos pela SES às SMS. 

(B) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 5% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(C) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(D) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 4% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS).  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17. Sobre a sinapse colinérgica é CORRETO afirmar que: 

(A) Caracteriza-se por possuir a acetilcolina como neurotransmissora; 
(B) Caracteriza-se por possuir a noradrenalina como seu 

neurotransmissor; 
(C) Caracteriza-se por possuir a norepnefrina como neurotransmissor; 
(D) Caracteriza-se por possuir a noradrenalina e norepinefrina como 

seu neurotransmissor. 
 

18. Sobre o flumazenil é INCORRETO afirmar que: 
(A) É o primeiro antagonista benzodiazepínico específico introduzido 

na terapêutica; 
(B) É indicado em anestesiologia e no encerramento da anestesia 

geral mantida por benzodiazepínico; 
(C) É lentamente absorvido por via oral; 
(D) Os efeitos adversos mais comuns incluem: náusea, vômito, 

lacrimejamento e desconforto. 

 
19.  Qual dos seguintes fármacos estimula os receptores beta-

adrenérgicos? 
(A) Papaverina 
(B) Nilidrina 
(C) Reserpina 
(D) Endotelinas 

 
20. Qual dos seguintes fármacos é uma droga anti-histamínica do grupo 

piperazínico com ação antagonista da contração muscular lisa 
induzida por vários agentes, além de deprimir o reflexo vestibular 
induzido por estimulação calórica do labirinto? 
(A) Naftidrofuril 
(B) Vincamina 
(C) Piracetam 
(D) Cinarizina 

 
21. Com relação à classificação dos diuréticos, numere a coluna da direita 

de acordo com a coluna da esquerda. 
 

1 Diurético que atua no Túbulo Proximal                  (  ) Piretanida 
2 Diurético que atua na Alça de Henle                            (  ) Clorotiazida 
3 Diurético que atua no Túbulo Distal                             (  ) Acetozalamida 
4 Diurético que atua no Duto Coletor 

Cortical                 
(  ) Triantereno 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna 
da direita, de cima para baixo: 
(A) 1 – 2 – 4 – 3 
(B) 2 – 3 – 4 – 1 
(C) 3 – 1 – 2 – 4 
(D) 2 – 3 – 1 – 4 

 
22. Qual das drogas abaixo é a mais usada como descongestionante 

nasal, tem ação mais alfa que beta-adrenégico, sua duração é de 1 a 
3 horas e está associada ao anti-histamínico para uso oral? 
(A) Cloridrato de fenilefrina; 
(B) Cloridrato de oximetazolina; 
(C) Cloridrato de xilometazolina; 
(D) Cloridrato de nafazolina. 

 
23. Qual dos seguintes fármacos é antitussígeno narcótico? 

(A) Noscapina 
(B) Codeína 
(C) Benzonatato 
(D) levopropoxifeno 
 

24. Todos os seguintes laxativos são formadores de massa, EXCETO: 
(A) Farelo 
(B) Carboximetilcelulose sódica 
(C) Cáscara-sagrada 
(D) Plantago 

 
25. O uso associado de antibiótico é justificado pelas seguintes razões, 

EXCETO: 
(A) Infecções mistas; 
(B) Não redução na dose de droga potencialmente tóxica; 
(C) Evitar aparecimento de resistência bacteriana; 
(D) Obter efeito farmacológico sinérgico. 

 
26. Qual das seguintes penicilinas é da 4ª geração? 

(A) Azlocilina 
(B) Carbenicilina 
(C) Ampicilina 
(D) Ciclacilina 

 
27. A dopamina pode ser utilizada no tratamento de: 

(A) Angina  
(B) Efeitos colaterais das fenotiazinas 
(C) Doença de Parkinson 
(D) Choque cardiogênico 

 
28. Todos os seguintes efeitos indesejáveis são produzidos por salicilatos, 

EXCETO: 
(A) Esfoliação das células da mucosa gástrica; 
(B) Salicilismo; 
(C) Diminuição da secreção de muco gástrico; 

(D) Inibição da síntese periférica de PGE2 e PGF2  
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29. Todas as afirmativas seguintes são verdadeiras, EXCETO: 

(A) Pacientes portadores da moléstia de Hodgkin em tratamento com a 
procarbazida devem ser alertados sobre o perigo de consumir 
alimentos derivados de fontes fermentativas; 

(B) A irradiação do eixo cranioespinhal constitui terapêutica adjuvante 
eficaz no tratamento da leucemia linfocítica aguda; 

(C) O tamoxifeno se complexa com o DNA para inibir a síntese de 
RNA; 

(D) O tratamento com agentes alquilantes pode induzir tumores 
secundários. 
 

30. Qual dos anti-hipertensivos seguintes é o que mais causa taquicardia 
reflexa? 
(A) Hidralazina 
(B) Captopril 
(C) Prazosin 
(D) Propranolol 

 
31. Qual das substâncias abaixo é um bloqueador neuro-muscular? 

(A) Adrenalina 
(B) Acetilcolina 
(C) Succinilcolina 
(D) Meacolina 

32. Qual dos seguintes fármacos NÃO é usado no tratamento da asma?  
(A) Ipratrópio  
(B) Teofilina 
(C) Cromolina 
(D) Dextrometorfano 

 

 







