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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 
 






 2 

Ecologia e Progresso 
 
 Nos últimos tempos, com freqüência cada vez maior, os meios de comunicação social tem enfocado o 
grave problema da preservação ambiental. Simples constatações tornam-se denúncias de atentados contra a 
natureza. É o avanço inconseqüente das queimadas, o uso indiscriminado dos pesticidas, a má conservação dos 
solos, a morte de rios e lagoas, o envenenamento das nascentes, a destruição da flora e da fauna em todo o 
território nacional. 
 Lamentavelmente estes alertas não têm sido ouvidos pelo despreparo cultural de uns e pela ganância de 
outros. E não se trata de modismos que passam. Nossa natureza está doente, nossa terra está transformada numa 
imensa lata de lixo, ameaçando gravemente a qualidade de vida. 
 Por vezes, como tentativa de _________, coloca-se um falso dilema: poluição ou ___________. Com isso 
quer-se comparar poluição ao progresso. Na realidade não se pode falar em progresso quando estamos 
degradando a natureza. Trata-se de um atentado contra a coletividade toda e, especialmente, contra o futuro. Há 
soberbos exemplos de que o progresso pode conviver com a ecologia. O rio Tâmisa, que banha a _____________ 
Londres, depois de dezenas de anos totalmente poluído, voltou a ser um rio de águas límpidas. A poluição não 
deve necessariamente ser um subproduto do progresso. 
 O Dia do Meio Ambiente precisa ser um exame da consciência. Na realidade todos somos contra a 
poluição. No entanto, muitas vezes trata-se de um discurso apenas teórico. Todos, de alguma maneira, somos 
poluidores. Todos temos de bater no peito. Respeitar a natureza também faz parte do grande mandamento do 
Amor ao Próximo. 

Correio Riograndense. Caxias do Sul, RS, 31/05/89. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) defeza – pobreza – populoza.    c) defesa – pobreza – populosa. 
b) defesa – pobresa – populosa.    d) defeza – pobresa – populoza. 
 
02 - De acordo com o texto assinale a alternativa correta: 
a) A destruição da natureza está diminuindo porque há maior conscientização sobre a ecologia. 
b) É impossível haver progresso sem poluição ou destruição da natureza. 
c) Respeitar a natureza não quer dizer respeito ao próximo. 
d) A natureza está sendo prejudicada pela ganância dos que exploram as riquezas da terra. 
 
03 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação de 
últimos: 
a) poluído – água.     c) território – água. 
b) próximo – ganância.     d) límpidas – teórico. 
 
04 - Analise as alternativas referentes ao conteúdo estudado e assinale a incorreta: 
a) Lixo se escreve com x. Também se escreve com x: enxente e caximbo. 
b) A separação silábica de: ter–ri–tó–rio  e  re–a–li–da–de estão corretas. 
c) Está correto o plural de: preservação – preservações e poluição – poluições. 
d) O feminino de frei é sóror e de cerzidor é cerzideira. 
 
05 - Os alunos da 8ª série do Colégio “X” fizeram uma pesquisa de opinião com 600 colegas de outras turmas, 
para saber suas preferências quanto ao estilo musical. O resultado dessa pesquisa é o apresentado na tabela 
abaixo: 

Estilo Musical Percentual de Respostas 
Sertanejo/Música Raiz 33% 
Samba/Axé/Pagode 27% 
Funk/Rap 20% 
Pop/Rock/Pop Rock 15% 
MPB 4% 
Música Clássica 1% 

O número de alunos que preferem Samba/Axé/Pagode é: 
a) 162.       c) 214. 
b) 198.       d) 270. 
 
06 - Durante a realização de uma atividade, a Professora de Matemática de Pedrinho pediu para que ele 
dobrasse uma folha retangular ao meio por três vezes, sempre tomando por base, o lado maior (comprimento) e, 
ao final da terceira dobra, Pedrinho obteve um quadrado. Sendo assim, em suas dimensões originais, o 
comprimento dessa folha é: 
a) igual ao tamanho da largura.    c) 3 vezes o tamanho da largura. 
b) 2 vezes o tamanho da largura.    d) 4 vezes o tamanho da largura. 
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07 - Clóvis aproveitou uma promoção e comprou uma bermuda e uma camiseta por R$ 68,50. Sabe-se que a 
bermuda custa R$ 13,50 a mais que a camiseta. O preço da bermuda é: 
a) R$ 13,50.       c) R$ 34,25. 
b) R$ 27,00.       d) R$ 41,00. 
 
08 - De acordo com a história, a fundação de Andirá teve início com o prolongamento da estrada de ferro e 
construção da Estação de Ingá na região. Em que ano ocorreram estes fatos? 
a) 1.926.        c) 1.928. 
b) 1.927.       d) 1.929. 
 
09 - Quem teve a iniciativa de dividir 5 (cinco) alqueires de suas terras em lotes, na ânsia de que a região onde 
hoje se localiza Andirá, progredisse com o advindo da chegada da estrada de ferro? 
a) Bráulio Barbosa Ferraz.      c) Júlio Possagnolo. 
b) Carlos Ribeiro da Silva.     d) Manoel Messias da Silva. 
 
10 - O estado nutricional de uma população deve ser analisado utilizando-se de alguns padrões antropométricos 
ou dietéticos. Parâmetros para esta análise e vem sendo adotado em vários países: 
a) SIA.      c) SISVAN. 
b) SINAN.      d) SIAB. 
 
11 - Devido à elevada morbidade, se constituem em importante problema de Saúde Pública Mundial. Está se 
falando em: 
a) Hepatite Virais.     c) Dengue. 
b) Cólera.      d) Febre Amarela. 
 
12 - É um dos mais importantes fatores de risco para a morbi-mortalidade cardiovasculares: 
a) Acidente Vascular cerebral.    c) Diabete. 
b) Hipertensão Arterial.    d) Tuberculose. 
 
13 - São doenças não transmissíveis. Exceto: 
a) Câncer.      c) Diabete. 
b) Hipertensão Arterial.    d) Sífilis 
 
14 - São doenças sexualmente transmissíveis. Exceto: 
a) Gonorréia     c) Herpes Genital 
b) Gardenerela      d) Hanseníase 
 
15 - Doença febril aguda de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável, apresenta-se como 
infecções subclínicas e/ou leves até formas graves fatais: 
a) Hepatite B     c) Dengue 
b) Malária      d) Febre Amarela 
 
16 - Em 1986, foi realizada a 8 Conferência Nacional de Saúde e criada A Comissão Nacional da Reforma 
Sanitária. A partir de que ano começaram os preparativos para a elaboração da Constituição Federal: 
a) 1984      c) 1986 
b) 1985      d) 1987 
 
17 - Para promover o acesso universal e igualitário foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) conforme indicado 
em qual artigo da Constituição Federal: 
a) Artigo 192     c) Artigo 198 
b) Artigo 194     d) Artigo 196 
 
18 - A partir de que ano o SUS foi deixado de ser um conjunto de leis e princípios para se transformar em 
realidade: 
a) 1988       c) 1990 
b) 1989      d) 1991 
 
19 - A carta de Ottawa afirma que as ações de promoção da saúde procuram reduzir as diferenças nas condições 
de saúde da população e dar oportunidades e recursos iguais para que todas as pessoas cuidem de sua própria 
saúde. A carta defende, assim o princípio da: 
a) Equidade 
b) Universalidade 
c) Integralidade 
d) Parcialidade 
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20 - É um ambiente social e físico onde as pessoas podem viver vidas saudáveis: a comunidade, suas casas, seu 
trabalho e lazer. É o contrário de ambiente degradado, está se falando em: 
a) Ecossistema estável     c) Vigilância sanitária 
b) Ambiente favorável     d) Vigilância em Saúde 
 
21 - Qual a lei que detalha a organização do SUS, que se baseia na descentralização das ações e políticas de 
saúde, e trata das condições para promoção, proteção e recuperação da saúde que devem promover atendimento 
integral a população? 
a) Lei 8042     c) Lei 8142 
b) Lei 8080     d) Lei 8082 
 
22 - É uma ação que significa dar assistência às pessoas da sua comunidade: 
a) Identificar     c) Acompanhar 
b) Encaminhar     d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
23 - É um pequeno reflexo local da sociedade ou do país em que está situada. Apresenta as mesmas relações entre 
o fraco e o forte, está se falando em: 
a) Comunidade     c) Território 
b) Distrito      d) Área 
 
24 - É através dela que o ACS vai poder fazer o cadastramento e o acompanhamento das famílias e, 
principalmente, o trabalho educativo, orientando as pessoas como evitar as doenças e cuidar melhor de sua 
saúde, está se falando em: 
a) Educação em saúde.    c) Reuniões. 
b) Palestras.     d) Visita domiciliar. 
 
25 - Identificar os problemas, as necessidades, os recursos de uma comunidade. É um processo que constitui a 
primeira etapa do planejamento em saúde: 
a) Diagnóstico comunitário    c) Cadastramento 
b) Visita domiciliar     d) Entrevista 
 
26 - As complicações das DSTs para as gestantes podem ser bem graves. Toda gestante tem que começar o pré-
natal logo no inicio da gravidez. São algumas das DTSs que passam da mãe para o bebê, exceto: 
a) Sífilis. 
b) Aids. 
c) Gonorréia. 
d) Rubéola. 
 
27 - São exemplos de doenças oportunistas, exceto: 
a) Tuberculose. 
b) Toxoplasmose. 
c) Candidíase oral. 
d) Dengue. 
 
28 - O bacilo penetra através das vias respiratórias, percorre o organismo e se instala preferencialmente nos 
nervos periféricos e na pele, está se falando em: 
a) Hanseníase 
b) Tuberculose 
c) AIDS 
d) Toxoplasmose 
 
29 - O primeiro documento da criança como cidadã é a certidão de nascimento, que é feita através de seu registro 
civil em cartório pela Lei Nº: 
a) Lei 8.042 de 10/12/1997. 
b) Lei 8.142 de 10/12/1997. 
c) Lei 8.080 de 10/12/1997. 
d) Lei 9.534 de 10/12/1997. 
 
30 - É um dos tipos de estomatite, conhecida como comissurite, por aparecer nas comissuras labiais, está se 
falando em: 
a) Sapinho. 
b) Boqueira. 
c) Eczema. 
d) Urticária. 







