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INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras 
e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 3 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da 
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, estão 
corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não 
poderá levar consigo o Caderno de Provas.  
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade escolar. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.idecan.org.br, 
a partir das 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita (segunda-feira). 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital nº. 001/2012, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a contar do segundo dia subsequente ao de sua divulgação (terça-feira), em 
requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Simplificado no site 
www.idecan.org.br. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, 
apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link 
correspondente ao Processo Seletivo Simplificado. 
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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  HHIIGGIIEENNEE  DDEENNTTAALL  
 
TEXTO: 
 

Bons tempos os que vivemos, em que tudo tem prazo de validade e tudo pode ser descartável. Meu pai herdara uma 
máquina fotográfica do meu avô, foi com ela que registrou os primeiros passos de seus filhos, o batizado, a primeira 
comunhão, chegou mesmo a fotografar o casamento do irmão mais velho com o mesmo equipamento, que era chamado 
de “caixote”. Ainda tenho fotos tiradas por aquela ancestral das atuais câmaras digitais, que duram o espaço daquelas 
rosas de Malherbe. 

Apesar de tanto e tamanho progresso tecnológico, muita coisa ainda precisa ser inventada e fatalmente o será; já 
disseram por aí que tudo o que homem pensa, mais cedo ou mais tarde pode ser realizado materialmente. A viagem à 
Lua, o submarino, aquele termômetro dentro do peito do peru para apitar na hora em que estiver pronto – são muitas as 
invenções do engenho humano, desde a roda dos sumérios ao “Jingle Bells” tocado nos celulares durante as festas do 
Natal. 

De minha parte, já confessei que fiquei pasmo com uma das invenções do admirável mundo novo que muito me 
beneficiaram. Em criança, obrigavam-me a engraxar os sapatos, era quase uma exigência da higiene corporal andar de 
sapatos engraxados. E as latas de graxa eram insidiosas, custavam a ser abertas, batia-se com elas em algum lugar duro, 
ficavam amassadas e aí mesmo é que se recusavam a abrir. 

Até que um gênio, maior do que Leonardo, maior do que Edison, inventou uma pequena alavanca lateral na parte de 
cima da lata. Se Arquimedes garantiu que levantaria a Terra se tivesse um ponto de apoio no espaço onde pudesse colocar 
uma alavanca, eu me senti um Arquimedes do Lins de Vasconcelos quando abri a primeira lata de graxa com a 
alavanquinha de metal ordinário que me abriu, mais do que uma lata de graxa, o território mágico da tecnologia moderna.  

Mesmo assim, desconfio que falta muita coisa a ser inventada. Tenho um amigo que garante a facilidade com que 
poderemos viajar sem avião, trem, carro ou a pé. Aproveitando a rotação do nosso planeta, uma almanjarra qualquer que 
ainda será criada nos elevará a uma certa altura, lá de cima esperaremos que a Terra gire até ao ponto onde queremos 
saltar. Posso sair daqui da Lagoa ao meio-dia e meia e almoçar na Groenlândia à uma da tarde, sem esforço, sem apertões 
e por baixo custo. O problema é que – Deus é testemunha – não tenho nenhum interesse em almoçar ou jantar na 
Groenlândia. (...)           

           (Cony, Carlos Heitor. Crônicas para ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva,2009/com adaptações) 
 
01) De acordo com o foco narrativo do texto, é correto afirmar que se trata de uma narração 

A) objetiva. B) subjetiva.   C) impessoal.  D) em 3ª pessoa.  E) objetiva e subjetiva. 
 
02) O autor apresenta os fatos de acordo com a interpretação que faz deles, havendo predomínio de um caráter 

A) crítico.  B) poético.  C) persuasivo.  D) informativo.  E) humorístico.  
 
03) Os elementos da infância que o autor usa para compor o texto determina  

A) sugestão de tristeza.     D) a ideia principal do texto. 
B) saudades do passado.     E) comparação para o assunto principal. 
C) sugestão de atual solidão. 

 
04) O elemento grifado em “Bons tempos os que vivemos” pode ser substituído com correção gramatical e de 

sentido por 
A) de.  B) dos.   C) aos.   D) para.  E) aqueles.  

 
05) O uso de vírgulas em “... os primeiros passos de seus filhos, o batizado, a primeira comunhão,...” justifica-se 

porque separa 
A) termos deslocados.     D) o adjunto adverbial antecipado. 
B) o aposto do resto da oração.    E) elementos de uma enumeração. 
C) o vocativo do resto da oração. 

 
06) Dentre os termos grifados a seguir, identifique aquele cujo referente é diferente de “máquina fotográfica”. 

A) “...foi com ela que registrou os primeiros passos de seus filhos...” 
B) “...o casamento do irmão mais velho com o mesmo equipamento...” 
C) “...que era chamado de caixote.” 
D) “Ainda tenho fotos tiradas por aquela ancestral...” 
E) “das atuais câmaras digitais, que duram o espaço daquelas rosas de Malherbe.”  
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07) A respeito do uso do termo “caixote” (1º§) é correto afirmar que 
A) caracteriza o texto como sendo predominantemente formal. 
B) caracteriza o texto como sendo predominantemente informal. 
C) o registro da oralidade acontece de forma predominante no texto.  
D) apesar de se tratar de uma gíria, não compromete o registro formal do texto.  
E) trata-se de um termo irônico, não comprometendo o registro formal do texto. 

 
08) No 2º§, a expressão “apesar de” pode ser substituída sem que haja prejuízo de sentido por 

A) embora haja.     D) uma vez que há. 
B) conforme haja.     E) visto como há. 
C) à medida que há. 
 

09) Dentre os segmentos, pode ser identificado um exemplo de sujeito indeterminado em 
A) “Bons tempos os que vivemos...” 
B) “... tudo tem prazo de validade...” 
C) “Ainda tenho fotos tiradas por aquela ancestral...” 
D) “... que duram o espaço daquelas rosas de Malherbe.” 
E) “... já disseram por aí que tudo o que homem pensa, ...”  

  
10) “As flores do campo e as paisagens, advertiu, têm um grave defeito: são gratuitas. O amor à natureza não 

estimula a atividade de nenhuma fábrica. Decidiu-se que era preciso aboli-lo, pelo menos nas classes baixas; 
abolir o amor à natureza, mas não a tendência a consumir transporte.”         (Admirável Mundo Novo – Aldous Huxley) 

 Considerando o trecho anterior, é correto afirmar que a expressão “admirável mundo novo” feita no 3º§ é 
característica de  
A) saudosismo.      D) intertextualidade. 
B) uma oposição.      E) linguagem poética. 
C) subjetividade. 
 

SAÚDE PÚBLICA 
 
11) De acordo com a Lei nº 8080/90, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(     ) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios e instituições prestadores de serviços de saúde com 

finalidade lucrativa. 
(     ) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, V, F  D) V, V, V  E) F, F, V 

 
12) À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, EXCETO: 

A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
B) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de sangue, componentes e derivados. 
C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. 
E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

 
13) Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), relacione as colunas. 
 

1. Universalidade. 
2. Equidade. 
3. Integralidade. 

 

(     ) Reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e 
integrante de uma comunidade. 

(     ) Saúde é direito de cidadania e dever do governo: municipal, estadual e federal. 
(     ) Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o 

limite do que o sistema puder oferecer para todos. 
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1  B) 2, 1, 3  C) 1, 3, 2  D) 3, 1, 2  E) 1, 2, 3 

 
14) Na tentativa de identificar possíveis fontes de infecção, sob o aspecto epidemiológico, é muito importante saber 

a data do(a) 
A) notificação do caso.      D) primeira visita médica. 
B) diagnóstico.       E) surgimento de lesões na pele.  
C) início dos sintomas. 
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15) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O piso de Atenção Básica é uma das formas de repasse de recursos aos municípios, previstas na NOB – 96. 
(     ) O sistema de autorização de internação hospitalar é a forma pela qual são remunerados os serviços de internação 

no Brasil. 
(     ) Compreender a epidemiologia como o campo do conhecimento que investiga os determinantes do processo 

saúde-doença é estabelecer, em termos teóricos, que as diferentes enfermidades têm causas que podem ser 
investigadas e esclarecidas, podendo motivar intervenções que melhorem as condições de vida das populações. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V  B) V, V, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, F 

 
16) “São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica...” Marque V para as alternativas 

verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social. 
(     ) definição do território de atuação das UBS.(Unidade Básica de Saúde) 
(     ) realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. 
(     ) participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V B) F, V, V, V  C) F, F, V, V  D) F, V, V, F  E) V, V, V, V 

 
17) São considerados indicadores clássicos de avaliação de desempenho hospitalar 

I. taxa de ocupação hospitalar. 
II. média de permanência. 
III. média de pacientes/dia. 
IV. taxa de evasão de pacientes. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, II, III, IV B) I, II, III  C) II, IV  D) I, III   E) II, III 

 
18) São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei nº 8080/90 

I. execução de ações de merenda escolar. 
II. execução de ações do Programa Bolsa Família. 
III. identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I, II, III  B) I, III   C) I   D) III   E) II, III 

 
19) São doenças de notificação compulsória 

I. dengue. 
II. botulismo. 
III. difteria. 
IV. hanseníase. 
V. hepatites virais. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) III, IV, V B) I, II   C) III, IV  D) I, II, III  E) I, II, III, IV, V 

 
20) “Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei nº 8080/90...” 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para 

a saúde e a participação na sua produção. 
(     ) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. 
(     ) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) V, F, V  D) F, F, V  E) F, V, V 

 
 
 

 
  
 




