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Cargo: Supervisor de Campo 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede.  
 

“Oligarquias e coronelismo” 
 
Durante a República Velha (1889 – 1930), o cenário político 
brasileiro estava concentrado nas mãos das oligarquias 
estaduais. Essas oligarquias constituíam a base de apoio na 
figura dos “coronéis”, grandes proprietários rurais que 
dominavam sua região econômica e politicamente. Esses 
coronéis controlavam os votos de todos os seus dependentes, o 
que se denominou “voto de cabresto”. Utilizavam a fraude 
eleitoral para garantir a vitória de seus candidatos, e também 
exerciam pressão sobre os eleitores por intermédio de jagunços. 
Assim, os coronéis regionais formavam as oligarquias estaduais 
que dominavam os governos municipais e estaduais. Essas 
oligarquias trocavam favores com o governo federal, garantindo 
apoio mútuo: era a chamada “Política dos Governadores”.  

Entre as oligarquias estaduais que dominavam o 
Brasil durante a República Velha, duas se uniram e 
conseguiram hegemonia: a paulista, organizada pelo Partido 
Republicano Paulista, e a mineira, do Partido Republicano 
Mineiro. Dotados dos maiores colégios eleitorais, os estados de 
São Paulo (maior produtor de café) e de Minas Gerais (segundo 
maior produtor de café e grande criador de gado leiteiro) 
possuíam juntos o maior número de deputados na Câmara 
Federal.  

Nove entre onze presidentes eleitos até 1930 
representavam as oligarquias mineira e paulista. Por isso a fase 
que vai do primeiro presidente civil, Prudente de Morais (1894 – 
1898) até a Revolução de 1930, é conhecida como República 
do Café com Leite.  

 
01. O controle político brasileiro, durante a República Velha, 
concentrava-se:  
a) nos “votos de cabresto”.  
b) nas mãos das oligarquias dos estados.  
c) na Política do Partido Republicano Paulista.  
d) nas mãos dos jagunços.  
 
02. “República do Café com Leite” é/são:  
a) A fase do governo de Prudente de Morais até a Revolução de 

1930.  
b) As oligarquias estaduais que dominavam o país durante a 

República Velha.  
c) A Política dos Governadores.  
d) O maior número de deputados na Câmara Federal.  
 
03. “Voto de cabresto” era:  
a) O voto dos coronéis.  
b) O voto da República Velha.  
c) O voto dos dependentes dos coronéis.  
d) O “voto distrital”.  
 
04. “Inaugurou” a República do Café com Leite 
a) Nove dos onze presidentes eleitos até 1930.  
b) O Partido Republicano Mineiro.  
c) A Política dos Governadores.  
d) Prudente de Morais, o primeiro presidente civil.  
 
05. Abundam, no texto, palavras e expressões como República 
Velha e Câmara Federal conhecidas, quanto à sua classe 
gramatical, como:  
a) Substantivos compostos.  
b) Substantivos coletivos.  
c) Substantivos próprios.  
d) Substantivos comuns.  
 

06. Assinale a única alternativa que apresenta todas as palavras 
grafadas corretamente:  
a) Diarreia, heroico, anéis, troféu.  
b) Jóia, odisséia, onomatopéia, celulóide.  
c) Guichê, eletrônico, ecológicamente, estreia.  
d) Anúncio, regulamento, antissemita, pergola.  
 
07. Todas as palavras encontram-se corretamente acentuadas, 
EXCETO uma, na alternativa:  
a) Micróbio, polissacarídeo, diástole.  
b) Paleontólogo, aurícular, microscópico.  
c) Sintético, híbrido, encefálico.  
d) Alcoóis, partidário, sensível.  
 
08. A crase encontra-se corretamente empregada na alternativa:  
a) Refiro-me à você, não à ela.  
b) Não me dirija mais à palavra, por favor.  
c) Voltemos à comentar o assunto, senhores.  
d) Tenho amor às artes em geral.  
 
09. Empregue há, a, as e à, conforme o caso, no preenchimento 
das lacunas das frases abaixo:  
Moro neste lugar ___ anos.  
Daqui ___ pouco, vou ___ cidade para fazer ___ compras 
necessárias ___ cerimônia.  
Regressará ___ terra depois de muitos meses no espaço.  
A alternativa correta é:  
a) a; a – a – as – a; a  
b) a; a – à – as – à; à  
c) há; à – à – as – às; à  
d) há; a – à – as – à; a  
 
10. A pontuação encontra-se corretamente empregada na 
alternativa:  
a) O céu, a terra, o mar, tudo isso atesta a existência do criador.  
b) As pessoas dedicadas às bocas causas, nem sempre são 

compreendidas, pela maioria.  
c) Aquele que é ocioso, na mocidade, tem grandes 

possibilidades, de ter uma velhice vergonhosa.  
d) O amor ao próximo, é a escada que nos leva a Deus.  
 
11. Temos um discurso indireto em:  
a) Ele, modestamente, disse-me que não era ninguém, só o 

padeiro.  
b) “Não é ninguém. É o padeiro.”  
c) – Sai da chuva, menino! Bota um pano na cabeça, se não tu 

te constipas.  
d) “Não sou eu o responsável por toda essa trapalhada no 

governo.”  
 
12. Existe coesão e coerência nos conceitos das alternativas 
abaixo, EXCETO em:  
a) O abaixo-assinado é um requerimento coletivo. Não se 

colocam no início todos os nomes, embora uma indicação 
para identificá-los.  

b) Requerimento é um pedido redigido em papel almaço, folha 
dupla, e dirigido a uma autoridade.  

c) Ata é o registro de lançamento fiel dos fatos ocorridos numa 
reunião.  

d) Procuração é o instrumento pelo qual se delega poder a outra 
pessoa, quando o interessado não pode resolver 
pessoalmente um problema.  

 
13. O plural das palavras está correta em todas as alternativas, 
EXCETO em:  
a) Couves-flores  
b) Pombos-correios  
c) Tiques-taques  
d) Os louva-a-deus  
 
14. O feminino das palavras está corretam em todas as 
alternativas, EXCETO é:  
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a) Jogral – jogralesa  
b) Cônego – canonisa  
c) Verão – virago  
d) Tabaréu – tabarona  
 
15. A única frase escrita corretamente encontra-se em:  
a) Devemos permanecermos alertas.  
b) Os candidatos temem os exames.  
c) Anexos estão todas as fotografias.  
d) Estou quites com a mensalidade do colégio.  
 
16. Quanto à sintaxe de regência, está correta apenas a 
alternativa:  
a) Ele tem dedicação no serviço.  
b) Assiste o casamento escondido atrás das cortinas da 

sacristia.  
c) Meditei sobre aquele assunto algum tempo depois.  
d) Assisti o filme até o final.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17.  A Política Nacional de Saúde Ambiental (PNSA) tem como 
propósito  promover a saúde humana e ambientes saudáveis 
por meio da integração de políticas públicas, exceto: 
a) Agregando e apoiando atores, soluções e interesse. 
b) Fomentando ações em nível internacional, regional, estadual 

e municipal. 
c) Criando mecanismos de avaliação de impactos à saúde 

relativos a projetos, opções e ações de desenvolvimento. 
d) Cooperando cientificamente e financeiramente com outros 

países. 
 
18.  Na elaboração da Política Nacional de Saúde Ambiental 
consideram-se as diretrizes e os princípios do SUS, referindo-se 
à descentralização, com direção única em cada esfera do 
governo os  princípios, exceto: 
a) A universalidade do acesso. 
b) A integralidade da assistência. 
c) A igualdade da assistência à saúde. 
d) A capacidade de atos normativos resolução das leis. 
 
19. É definida como um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores de terminantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos a: 
a) Vigilância Epidemiológica. 
b) Saúde Integral. 
c) Sistema Único de Saúde. 
d) Vigilância Sanitária. 
 
20. São ações de saneamento ambiental, exceto: 
a) Implantação de sistema de abastecimento de água. 
b) Aquisição de kit de primeiros socorros. 
c) Destinação adequada do lixo. 
d) Serviços de limpeza urbana. 
 
21. De acordo com o Ministério do Trabalho, toda instituição 
deve manter a carteira de vacinação de seus trabalhadores 
atualizada, não podendo faltar as seguintes vacinas:  
a) BCG e Rotavirus. 
b) Hepatite B e BCG. 
c) Hepatite B e Dupla Bacteriana. 
d) Dupla Bacteriana e Influenza. 
 
22.  A membrana celular é uma organela lipoprotéica com várias 
funções importantes para a fisiologia celular. Assinale a 
alternativa abaixo que é responsável pela capacidade da 
membrana em manter a concentração intra-celular de água e 
eletrólitos. 
a) Permeabilidade. 
b) Agregabilidade. 

c) Seletividade. 
d) Divisibilidade. 
 
23.  Assinale a alternativa abaixo que contém doenças de 
etiologia exclusivamente viral: 
a) Parótide Epidêmica. 
b) Meningite, Síndrome Gripal, Amigdalite. 
c) Filariose Linfática, Ancilostomose, Herpes Zoster. 
d) Salmonelose, Difteria, Dengue. 
 
24. Os serviços de saúde tem voltado sua atenção para vária 
doenças humanas até então desconhecidas (doenças 
emergentes), ao mesmo tempo se preocupando com o aumento 
do número de casos de outras doenças que pareciam estar 
controladas (doenças reemergentes). Assinale a alternativa 
abaixo que pode ser considerada como doença emergente. 
a) Febre Amarela. 
b) Varíola. 
c) Tuberculose. 
d) AIDS. 
 
25.  A Cólera é uma patologia muito encontrada em ambientes 
onde não há condições de higiene, e o tratamento da água, não 
é levado à sério. Seu transmissor é: 
a) Vibrio abortus. 
b) Vibrio chococoe. 
c) Vibrio cholerae. 
d) Vibrio bruchella. 

 

26. O trabalho de promoção à saúde tem como uma de suas 
características.  
a) Desenvolver ações intersetoriais e interdisciplinares voltadas 

para melhoria da qualidade de vida da população social. 
b) Colocar o foco de sua ação na adoção de medidas de 

prevenção dos principais agravos à saúde de uma 
determinada região. 

c) Ter como referência conceitual a determinação do processo 
saúde-doença centrado no comportamento e estilo de vida 
das pessoas, implicando na chamada “culpabilzação” do 
indivíduo. 

d) Promover o empoderamento da população informando-a das 
diretrizes das políticas de saúde para que possa executar 
ações de prevenção. 

 
27.  Os riscos presentes nos locais de trabalho são classificados 
em organização do trabalho, agentes físicos, químicos 
biológicos. São considerados agentes físicos, exceto: 
a) Névoa, neblina e/ou poeira. 
b) Ventilação e umidade. 
c) Calor e frio. 
d) Vibração e radiação. 
 
28.  De acordo com o disposto na Lei Federal 8080-1990, 
entende-se por Vigilância Epidemiológica: 
a) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas 
de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

b) Um conjunto de atividades que se destina a proteção da 
saúde de um segmento determinado da sociedade, visando 
sua recuperação, mesmo quando advindos das condições 
de trabalho. 

c) Um conjunto de ações capaz de eliminar, reduzir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir em problemas decorrentes da 
circulação e da produção de bens. 

d) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 
29.  As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o  Sistema 
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos  de acordo com as 
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diretrizes previstas no art. 198 da  Constituição Federal, 
obedece os seguintes princípios, exceto: 
a) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio 

ambiente e saneamento básico. 
b) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais 

e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios na prestação de serviços de  assistência à saúde 
da população. 

c) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência. 

d) Organização dos serviços públicos de modo a concretizar a 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

 
30. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. Assinale a alternativa correta.  O dever do Estado de 
garantir a saúde: 
a) Exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
b) Não exclui o dever das pessoas, mas exclui o da família.  
c) Não exclui o dever da família, mas somente o das empresas 

e da sociedade. 
d) Não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e 

da sociedade.  
 
31. Assinale a alternativa correta.  
 O processo saúde/doença é uma expressão usada para fazer 
referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a 
doença de um indivíduo ou população, considera que ambas 
estão interligadas e são consequência dos mesmos fatores.  
a) As formas concretas de inserção sócio-econômica da 

população (condições de trabalho e condições de vida) são 
relevantes para explicar a saúde e o perfil epidemiológico. 

b) As grandes variações climáticas são os principais 
determinantes do processo saúde/doença nos países em 
desenvolvimento. 

c) Atualmente a Epidemiologia explica o processo saúde 
doença pela articulação entre determinantes sociais e 
genéticos. 

d) O Conceito da Organização Mundial de saúde (OMS) que 
define a saúde não apenas como ausência de doença , mas 
como uma situação de perfeito bem estar  físico , mental e 
social ainda é o mais abrangente  na  explicação do 
processo saúde-doença. 

 
32. Compete, à União no âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, nos termos da Lei n o 9.782/1999, exceto: 
a) Definir a política nacional de vigilância sanitária. 
b) Prestar cooperação técnica ao Distrito Federal. 
c) Atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde. 
d) Executar ações municipais de vigilância sanitária. 
 
33. O critério de análise que o enfermeiro utiliza quando, na 
avaliação de risco dos agentes biológicos, que considera a 
capacidade de manutenção do potencial infeccioso de um 
agente biológico no meio ambiente, é: 
a) Modo de infecção. 
b) Concentração. 
c) Estabilidade. 
d) Virulência. 
 
34. É denominado em epidemiologia, a medida de morbidade 
que especifica a duração do tempo de observação de 
surgimento de casos novos de: 
a) Frequência. 
b) Inquérito. 
c) Cobertura. 
d) Incidência. 
 
 
 
 

35. Assinale a alternativa correta. 
 As políticas públicas de saúde têm o objetivo de assegurar 
atenção a toda população por meio de ações de  promoção, 
proteção e recuperação da saúde, garantindo  a atenção: 
a) Parcial. 
b) Operacional. 
c) Integral. 
d) Mensal. 
 
36. O espaço interneuronal onde se depositam os 
neurotransmissores, na condução nervosa, é denominado: 
a) Neuro-espaço. 
b) Sinapse. 
c) Condriossoma. 
d) Condrioma. 
 

37. No desenvolvimento embriológico do ser humano, o folheto 
que origina, de forma geral, a musculatura esquelética, as 
cartilagens, e os ossos, é denominado: 
a) Mesoderma. 
b) Epiblasto. 
c) Hipoblasto. 
d) Endoderma. 
 
38. Quanto ao débito cardíaco, assinale a alternativa incorreta: 
a) É obtido dividindo-se o índice cardíaco pela superfície 

corporal. 
b) Está relacionado com a superfície corporal. 
c) A queda é produzida por estados mórbidos que diminuem a 

eficácia do ventrículo esquerdo. 
d) Aumenta com o exercício, com o choque séptico e com 

estados mórbidos que causem diminuição da resistência 
periférica. 

 
39.  A educação em saúde sob a perspectiva social compreende 
que as verdadeiras práticas educativas só têm lugar entre 
sujeitos sociais, que se movimentam em direção a um projeto de 
vida libertador. Assinale a alternativa incorreta sobre o papel do 
enfermeiro na prática da educação em saúde. 
a) Deve-se proporcionar situações que levem a reflexões e 

reorganização de padrões de saúde. 
b) Deve-se detectar necessidades de saúde para sugerir 

programas de saúde. 
c) Deve-se mobilizar as pessoas a se organizarem para 

reivindicar melhorias às condições de saúde existentes. 
d) Deve-se propor mudanças, considerando apenas os 

interesses da instituição de saúde. 
 
40. Quanto ao atendimento de emergência da hipoglicemia, 
assinale a alternativa correta: 
a) Deve-se administrar açúcar em vítimas conscientes. 
b) Não se deve oferecer nada por via oral em vítimas 

inconscientes. 
c) Deve-se transportar a vítima em decúbito lateral em caso de 

vômito. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 
 
 
 
 
 




