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1ª – Parte – Português  
 
 
Empresas têm dificuldade para encontrar até 
profissional pouco qualificado 
 
Com a economia se expandido em ritmo acelerado, o país 
tem batido recordes sucessivos na geração de empregos 
com carteira assinada. De janeiro a agosto, 1,95 milhão de 
vagas formais foram criadas e a previsão para o ano que 
vem, de acordo com o Ministério do Trabalho, é de três 
milhões de novos empregos. O ministro Carlos Lupi 
comemora os números com um alerta: a enorme demanda 
por trabalhadores deve fazer com que o Brasil sofra ainda 
mais com a falta de mão de obra nos próximos anos. A 
‘novidade’, destaca Lupi, é que os gargalos não mais se 
restringirão aos profissionais do topo da pirâmide de 
qualificação (já escassos no país pelas conhecidas 
deficiências do sistema educacional). Deverá crescer a 
carência daqueles trabalhadores que desempenham 
tarefas que dispensam um elevado grau de instrução; algo 
que já se verifica na construção civil e alguns setores de 
serviços. 
Na região da cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, pólo 
produtor de cana de açúcar do estado de São Paulo, 
algumas construtoras estão contratando ex-boias frias para 
trabalhar como auxiliares nos canteiros de obras. “É só 
andar por Ribeirão Preto para perceber a quantidade de 
obras em execução. A mão de obra especializada, como 
pedreiro, encanador e eletricista, está em falta faz tempo. 
 
01. Pode-se afirmar que o tema central do texto é: 
 

a) Desemprego 
b) Qualificação profissional 
c) Profissionais do topo da pirâmide 
d) A produção de cana de açúcar em Ribeirão Preto 
e) Recordes na geração de empregos 

 
02. ‘a enorme demanda por trabalhadores’. 
O trecho sublinhado pode ser substituída corretamente 
por: 

 
a) procura 
b) dispensa de 
c) oferta de 
d) qualificação dos 
e) reserva pelos 

 
03. ‘, de acordo com o Ministério do Trabalho,’ 
As vírgulas empregadas no trecho têm a função de: 

 
a) Separar o sujeito do predicado. 
b) Isolar nome de lugar. 
c) Separar termos de mesma função sintática. 
d) Isolar o aposto. 
e) Isolar uma expressão explicativa. 

 
04. ‘recordes sucessivos’. 
Na expressão, ‘sucessivos’ quer dizer que os recordes: 
 

a) Aconteceram isoladamente. 
b) Ocorreram em sequência. 
c) São inconclusivos. 
d) Perderam-se. 
e) Ficaram no passado. 

 

05. O termo que qualifica ‘deficiências’ no texto é: 
 

a) Sistema educacional 
b) Conhecidas 
c) Qualificação 
d) Pirâmide 
e) Profissionais 

 
06. ‘algumas construtoras estão contratando ex-boias frias 
para trabalhar como auxiliares nos canteiros de obras.’ 
O trecho sublinhado em relação à oração que o antecede 
indica: 
 

a) O motivo das contratações. 
b) O desejo de contratar. 
c) A finalidade das contratações. 
d) A razão para não contratar. 
e) A qualificação dos ex boias frias. 
 

07. Segundo o texto, o sentimento generalizado acerca da 
geração de empregos no Brasil é: 
 

a) De total entusiasmo. 
b) De completa incerteza. 
c) De profundo descontentamento. 
d) De otimismo, porém com algumas ressalvas. 
e) De descrença devido ao desinteresse do 

trabalhador em se qualificar. 
 
OU ISTO OU AQUILO 
(Cecília Meireles) 
 
Ou se tem chuva e não se tem sol 
ou se tem sol e não se tem chuva! 
Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 
É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo em dois lugares! 
 
08. Nas duas primeiras estrofes a autora emprega 
repetidamente a conjunção ‘ou’. Essa conjunção, no texto, 
tem valor de: 
 

a) Contraste 
b) Conclusão 
c) Alternância 
d) Exclusão 
e) Soma 

 
09. ‘É uma grande pena que não se possa’ 
O emprego da forma verbal sublinhada revela: 
 

a) Certeza 
b) Coragem 
c) Medo 
d) Decisão 
e) possibilidade 
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10. O emprego do pronome ‘esse’ foi feito corretamente 
porque: 
 

a) Indicou o momento presente em relação ao que 
se fala. 

b) Refere-se à pessoa de quem se fala. 
c) Indica referência a algo próximo à pessoa com 

quem se fala. 
d) Emprega-se nos casos semelhantes a terceira 

pessoa do singular. 
e) Há um objeto próximo ao locutor da frase. 

 
 
 

2ª – Parte – Sistema Único de Saúde – SUS      
 
 
11. Realização da primeira campanha da mídia da 
hanseníase, quebrando o preconceito ao redor da doença 
foi no ano de: 
 

a) 1989 
b) 1990 
c) 1991 
d) 1992 
e) 1993 

 
12. Foram ações do ano 2000, EXCETO: 
 

a) Criação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

b) Instituição do Dia Nacional de Mobilização contra 
a Dengue. 

c) Realização da 11ª Conferência Nacional de 
Saúde, com o tema “Efetivando o SUS: Acesso, 
Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde 
com Controle Social”. 

d) Registro do último surto de sarampo no Brasil. 
e) São assegurados os recursos mínimos para o 

financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde nas três esferas de governo. 

 
13. São pré-requisitos para a Gestão Plena do Sistema 
Municipal, EXCETO: 
 

a) Criação do Fundo municipal de saúde. 
b) Criação do Conselho tutelar no município. 
c) Estrutura física e administrativa para o 

desempenho das atividades. 
d) Estabelecimento do Pacto de Indicadores da 

Atenção Básica. 
e) Capacidade para o desenvolvimento das ações 

de Vigilância Sanitária, conforme normas da 
ANVISA. 

 
14. No Modelo Biomédico, são características das doenças 
não-infecciosas, EXCETO: 
 

a) Não se relaciona a invasão do organismo por 
outros seres vivos parasitados. 

b) Maioria agudas. 
c) Acidentes, envenenamentos, mortes violentas, 

etc. 
d) Suscetibilidade implica em geral uma gradação. 
e) Período de latência para doenças não-infecciosas 

crônicas  é em geral bastante longo. 
 
 
 

15. Sobre conceito de risco é INCORRETO afirmar: 
 

a) O conceito epidemiológico de risco pode se referir 
a algo positivo, como por exemplo, chances de 
cura ou recuperação. 

b) Risco é o correspondente epidemiológico do 
conceito matemático de probabilidade. 

c) Operacionalmente, pode-se definir risco como a 
probabilidade de ocorrência de uma doença, 
agravo, óbito ou condição relacionada à saúde 
(incluindo cura, recuperação ou melhora), e, um 
grupo ou população, durante um período de 
tempo determinado ou não. 

d) Na epidemiologia, o risco é estimado sob a forma 
de uma proporção. 

e) Os indicadores de risco devem ser adjetivados 
para especificação da causa da doença ou morte 
e para definição de grupo etário, sexo, localidade 
e outras variáveis. 

 
16. Segundo o DATASUS, 1.319 Casos de AIDS foram 
identificados no Pernambuco, desta forma, o maior número 
desses casos foi na faixa etária de: 
 

a) < 5 anos 
b) 20-24 
c) 25-29 
d) 40-49 
e) 60 e mais 

 
17. Segundo o DATASUS, os casos confirmados de 
leptospirose notificados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação, teve seu maior número no estado 
de São Paulo, seguido do estado: 
 

a) Amazonas 
b) Piauí 
c) Ceará 
d) Pernambuco 
e) Rio Grande do Sul 

 
18. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que 
constam na Lei 8080/90, EXCETO: 
 

a) Universalidade 
b) Igualdade 
c) Integralidade 
d) Centralização 
e) Preservação da autonomia 

 
19. A execução do PSF está a cargo da (o): 
 

a) Secretarias Municipais de Saúde. 
b) Secretarias Estaduais de Saúde. 
c) Secretaria Distrital de Saúde. 
d) Secretarias Nacional de Saúde. 
e) Ministério da Saúde. 

 
20. Nas atividades desenvolvidas pelas equipes de Saúde 
da Família nas Unidades Básicas de Saúde; Cabe a 
reaalização de procedimentos médicos e de enfermagem 
que incluem, EXCETO: 
 

a) Imunizações. 
b) Inalações. 
c) Curativos, drenagem de abscessos, suturas e 

pequenas cirurgias. 
d) Administração de medicamentos orais e 

injetáveis. 
e) Terapia de Reidratação Oral. 
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3ª – Parte – Conhecimentos Específicos  

 
21. Referente à prevenção secundária é INCORRETO 
afirmar: 

a) O objetivo da prevenção secundária é curar o 
paciente e reduzir as conseqüências mais sérias, 
através do diagnóstico precoce e tratamento. 

b) Fazem parte da prevenção secundária as 
medidas individuais e coletivas disponíveis para 
um diagnóstico precoce e uma intervenção 
imediata e efetiva. 

c) Este nível de prevenção é dirigido para o período 
entre o início da doença e o momento em que 
normalmente seria feito o diagnóstico, tendo 
como objetivo reduzir a prevalência da doença. 

d) A prevenção secundária deve ser aplicada 
apenas para as doenças cuja história natural 
inclua um período inicial, em que pode ser 
facilmente identificada e tratada, de modo a 
interromper sua progressão para um estágio mais 
sério. 

e) Para que um programa de prevenção secundária 
seja útil, são necessárias duas condições: o 
método de detecção da doença deverá ser seguro 
e acurado, preferivelmente em um estágio clínico; 
existência de um método efetivo de intervenção. 

 
22. O aleitamento quando o lactente recebe, além do leite 
materno, água ou bebida à base de água, tais como sucos 
e chás e soro de reidratação oral, é do tipo: 
 

a) Aleitamento exclusivo. 
b) Aleitamento materno predominante. 
c) Aleitamento materno complementado. 
d) Aleitamento materno secundário. 
e) Aleitamento humano primário. 

 
23. Apesar das divergências da literatura sobre a idade 
mais segura para engravidar, há relatos sobre a idade de 
acordo com a menarca, desta forma, a idade ginecológica 
adequada para gravidez é quantos anos após a menarca? 
 

a) 5 anos. 
b) 8 anos. 
c) 10 anos. 
d) 12 anos. 
e) 15 anos. 

 
24. Sobre a saúde do idoso é INCORRETO afirmar: 
 

a) A menopausa é um fenômeno que influi no estado 
nutricional, com a diminuição de peso e do tecido 
adiposo. 

b) O hábito alimentar do idoso não é determinado 
somente por preferências ou mudanças 
fisiológicas, mas também por questões de 
integração social como solidão e isolamento 
social, entre outros. 

c) A pobreza e o isolamento são fatores de risco 
para baixo peso do idoso. 

d) A depressão, o luto pela perda de amigos, ou de 
entes queridos e a ausência de um papel social 
que o valorize são fatores que podem afetar o 
estado nutricional. 

e) A constipação intestinal é frequente entre os 
idosos, e está, muitas vezes, relacionada com 
baixa ingestão de líquidos e fibras e 
sedentarismo. 

25.  São tipos de cestodeos: 
 

I. Teníase soliume saginata 
II. Cisticercose 

III. Ascaridíase 
IV. Trichuríase 
V. Enterobiose 

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, III. 
b) I e II. 
c) II, III, IV. 
d) III e V. 
e) III, IV, V. 

 
26. Boi e o Anu é um tipo de: 
 

a) Simbiose 
b) Comensalismo 
c) Mutualismo 
d) Forésia 
e) Protecionismo 

 
27. Toxoplasmose é um tipo de: 
 

a) Antroponose 
b) Antropozoonose 
c) Zooantroponose 
d) Zoonose 
e) Enzoose 

 
28. Ascaris lumbricóides é um parasito: 
 

a) Acidental 
b) Errático 
c) Monoxênico 
d) Heteroxênico 
e) Periódico 

 
29. Sobre orientações para alimentação  é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Consumir diariamente alimentos como cereais 
integrais, feijões, frutas, legumes e verduras, leite 
e derivados e carnes magras, aves ou peixes. 

b) Evitar consumir frituras e alimentos que 
contenham elevada quantidade de açúcares, 
gorduras e sal. 

c) Valorizar a sua cultura alimentar e manter seus 
bons hábitos alimentares. 

d) Saborear refeições variadas, ricas em alimentos 
regionais saudáveis e disponíveis na comunidade. 

e) Alimentar a criança somente com leite materno 
até a idade de seis meses, utilizando apenas com 
alternativas, soro, água e chás. 

 
30. Sobre preservativo feminino é INCORRETO afirmar: 
 

a) Deve ser armazenado afastado do calor, 
observando-se a integridade da embalagem, bem 
como o prazo de validade. 

b) Deve ser usado junto com o preservativo 
masculino. 

c) O preservativo feminino já vem lubrificado, no 
entanto, se for preciso, devem ser usados, na 
parte interna, lubrificantes de base aquosa. 

d) Deve ser utilizado um novo preservativo a cada 
nova relação. 
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e) Os preservativos devem ser promovidos e 
oferecidos aos pacientes, como parte da rotina de 
atendimento. 

 
31. Sobre uretrite gonocócica é INCORRETO afirmar: 
 

a) É um processo infeccioso e inflamatório da 
mucosa uretral causado pela Ureaplasma 
urealyticum (diplococo Gram negativo 
intracelular).  

b) Consiste num dos tipos mais freqüentes de 
uretrite masculina. 

c) É essencialmente transmitida pelo contato sexual. 
d) O período de incubação é curto, variando de 2 a 5 

dias.  
e) A incidência é maior nos indivíduos jovens (entre 

15 e 30 anos), sexualmente ativos e sem parceiro 
fixo. 

 
32. São doenças adquiridas por meio de insetos que se 
desenvolvem na água: 
 

a) Dengue 
b) Febre Amarela 
c) Filariose 
d) Malária 
e) Escabiose 

 
33. São muitos os riscos que devem ser controlados pela 
Vigilância Sanitária. Assim, são riscos ambientais, 
EXCETO: 
 

a) Água (consumo e mananciais hídricos). 
b) Lixo (doméstico, industrial, hospitalar). 
c) Vetores e transmissores de doenças 

(mosquitos,barbeiro,animais). 
d) Radiações ionizantes. 
e) Transporte de produtos perigosos. 

 
34. A determinação das fontes de infecção da cólera pode 
ser feita de acordo com os seguintes dados,EXCETO: 
 

a) Procedência da água de consumo e cuidados 
com o tratamento. 

b) Procedência de alimentos que são ingeridos crus 
(frutas, legumes e verduras). 

c) Procedência e situação de higiene do 
acondicionamento e distribuição de pescados. 

d) Investigar indivíduos que manipulam alimentos, 
principalmente quando o surto for resultante de 
provável fonte alimentar comum (restaurantes ou 
refeitórios). 

e) Investigar contaminação por manipulação ou 
transfusão de sangue e hemoderivados. 

 
35. A Febre amarela tem o período de incubação é de 
quanto tempo após a picada do mosquito infectado: 
 

a) Dois a dez dias. 
b) Três a seis dias. 
c) Quatro a doze dias.  
d) Uma a duas semanas.  
e) Duas a quatro semanas. 

 
 
 
 
 
 
 

36. São conseqüências do efeito estufa, EXCETO: 
 

a) Áreas úmidas ficarão secas e áreas secas ficarão 
ainda mais secas. 

b) Destruição de florestas e outros ambientes 
naturais. 

c) Menor número de chuvas. 
d) Dificuldades de plantio devido a seca. 
e) Aumento do nível do mar. 

 
37. Segundo o IBGE, nos últimos 40 anos o gelo ártico 
diminuiu quantos por centos? 
 

a) 30% 
b) 40% 
c) 50% 
d) 60% 
e) 70% 

 
38. O tempo de decomposição das latas de alumínio é em 
média de: 
 

a) 10 a 20 anos. 
b) 25 a 40 anos. 
c) 50 a 300 anos. 
d) 200 a 500 anos. 
e) Mais de 1 milhão de anos. 

 
39. São ações que tomadas no aconcelhamento pós-teste 
anti-HIV diante de resultado negativo, EXCETO: 
 

a) Informar que um resultado negativo significa 
exclusivamente que a pessoa não está infectada. 

b) Na hipótese de "janela imunológica", orientar sobre 
a necessidade de um novo teste, e reforçar a 
necessidade de não-exposição ao risco de infecção 
para o HIV e outras DST. 

c) Lembrar que um resultado negativo não significa 
imunidade. 

d) Discutir estratégias de redução de riscos que levem 
em conta questões de gênero, vulnerabilidade, 
direitos reprodutivos, diversidade sexual e uso de 
drogas. 

e) Lembrar que o uso de algumas drogas, mesmo 
lícitas, podem alterar a percepção de risco, 
prejudicando a adoção de práticas seguras. 

 
40. Sobre leptospirose é INCORRETO afirmar: 
 

a) É uma doença infecciosa causada por uma 
bactéria chamada Leptospira presente na urina do 
rato. 

b) Os sintomas mais freqüentes são parecidos com 
os de outras doenças, como a gripe. 

c) Os primeiros sintomas podem aparecer de um a 
30 dias depois do contato com a enchente. Na 
maior parte dos casos, aparece 7 a 14 dias após 
o contato. 

d) O tratamento é baseado no uso de antibióticos, 
hidratação e suporte clínico, orientado sempre por 
um médico, de acordo com os sintomas 
apresentados. 

e) Todos os casos devem ser tratados com 
internamento. 

 
 

FIM DO CADERNO 




