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LÍNGUA PORTUGUESA 

Sonho brasileiro 
 

Adriana Nicacio e Luiza Villaméa 
 

Há décadas brasileiros migram em busca de 
oportunidades em outros países. Mas o mundo mudou 
e hoje já se vê uma versão verde-amarela do “american 
dream”. A força da economia brasileira passou a atrair 
a mão de obra estrangeira como não se via desde o 
pós-guerra. Ao contrário da década de 1950, quando o 
País incentivava a entrada de trabalhadores com pouca 
qualificação, hoje chegam cada vez mais profissionais 
experientes vindos dos Estados Unidos, da Europa e de 
outros países da América do Sul. “Observamos um 
aumento significativo de pedidos de visto de trabalho, 
muito ligado ao aumento dos investimentos e da 
expansão da indústria. O desempenho da economia 
brasileira está projetando o País. Temos uma imagem 
diferente do passado”, diz o presidente do Conselho 
Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. 

Nos últimos cinco anos, o Ministério do 
Trabalho concedeu quase 190 mil autorizações de 
trabalho. E os pedidos só crescem. Apenas nos 
primeiros nove meses de 2010 foram 39.057 vistos 
emitidos. Estima-se que a cifra atinja a casa dos 46 mil 
quando for fechado o balanço do ano. O holandês 
Maarten Markink, 43 anos, está entre os estrangeiros 
que acabam de desembarcar a trabalho no Brasil. 
Diretor financeiro da Pearle Latam, especializada em 
equipamentos óticos, Markink assumiu em agosto 
passado o escritório da empresa em São Paulo, aberto 
no ano anterior. “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades”, afirma o executivo. “E a classe média 
brasileira está crescendo cada vez mais.” Depois de 
viver quatro anos na Dinamarca e sete na Itália, 
Markink conta que o processo de adaptação dele e da 
família em São Paulo foi muito tranquilo. Com mulher 
e três filhos, o executivo já faz planos de passar os 
próximos anos no País. 

Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro. Mônica Mello, 
dona da empresa Welcome Expats, especialista em 
receber profissionais expatriados, relata que todos os 
dias chegam especialistas em exploração de petróleo 
em alto-mar na cidade, principalmente depois que os 
Estados Unidos proibiram a perfuração em águas 
profundas no leste do Golfo do México, após o 
vazamento de petróleo, em junho de 2010. Ela lembra 
que a cadeia de fornecedores da Petrobras é enorme e 
que o Brasil não tem mão de obra suficiente para 
atender à procura. “Os americanos são a maioria, mas 
há imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”, 
diz. 

É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, 
que encontraram a qualidade de vida que desejavam no 
Brasil. O casal está há seis meses em Macaé, com duas 
filhas pequenas, depois de uma temporada na Holanda. 
O marido não pode dar entrevistas, mas Lyndie conta 
que, apesar de achar a Holanda mais organizada e com 
melhores escolas do que o Brasil, o custo de vida 
holandês é muito alto. Ela diz que ama seu país e sente 
muita falta do resto da família, que mora nos Estados 
Unidos. Por isso, quando o marido foi chamado para 
trabalhar num projeto da empresa de exploração de 
petróleo no Brasil, hesitou. “Como o contrato é de dois 
anos e seis meses, aceitei”, diz Lyndie. A remuneração 
também era maior. “Estou muito feliz. Aqui temos um 
quintal grande, empregados e plano de saúde. Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras”, derrete-se. 

Tratar da adaptação de estrangeiros ao País é a 
especialidade da advogada Tania Maluf Cardoso, dona 
da TMC Human Resources Services, em São Paulo. 
Ela está no ramo há quase uma década e meia, mas diz 
que jamais tinha visto um janeiro como este mês, que 
sequer terminou. “Duas novas multinacionais já 
bateram à minha porta”, comenta, feliz da vida. Até a 
primeira semana de fevereiro, Tania precisa cuidar da 
realocação de seis famílias, vindas dos Estados Unidos, 
da Espanha, do México e da Suíça. E o mercado deve 
continuar aquecido. Sócio da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, Edmar Perfetto avalia que o 
aumento da importação de mão de obra é uma 
tendência que se consolida, porque “as economias do 
Hemisfério Norte estão com desenvolvimento modesto 
e dificuldade de gerar empregos.” 

 Distante das limitações impostas pela situação 
econômica em outras partes do mundo, o Brasil é um 
dos principais países do mundo na mira dos 
investidores estrangeiros e prevê a entrada recorde de 
capital este ano. Por isso, parte da mão de obra que 
chega faz planos para ficar uma longa temporada. 
Consultor de empresas formado em economia, o 
português André Nogueira, 29 anos, chegou há dois 
anos no Brasil, quando a crise econômica já havia se 
instalado na Europa. Ele garante que não fugiu da 
crise. “Eu estava trabalhando em Portugal. Vim em 
busca de experiência”, ressalta Nogueira. “E estou 
muito feliz.” Não é para menos. Na semana passada, 
ele acertava os detalhes de sua primeira troca de 
emprego no País – para uma situação melhor, é claro. 
E são muitos os profissionais conhecidos de Nogueira 
que estão se preparando para fazer trajetória similar à 
dele. Todos na esperança de que o sonho brasileiro seja 
duradouro. 

 
www.istoe.com.br 

 
1. Considerando o contexto da reportagem, assinale a 

alternativa que justifica o título. 
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A. O título da reportagem se justifica pelo fato de que 
os estrangeiros conseguem o sucesso profissional 
com o qual os brasileiros sonham.  

B. O sonho brasileiro é uma versão verde-amarela do 
“american dream” (sonho americano) porque assim 
como os Estados Unidos, o atual mercado de 
empresas brasileiras tem oferecido oportunidades 
promissoras de trabalho aos americanos, a exemplo 
do casal Jay e Lyndie Phillips, citado na 
reportagem. 

C. “Sonho brasileiro” significa que, finalmente, o 
Brasil realizou o seu grande sonho de projetar o 
país no mercado internacional e globalizado, 
constituindo-se como uma nação economicamente 
estável e atraente para os investidores do mundo 
inteiro. 

D.  “Sonho brasileiro” significa o sonho de que o 
Brasil oferece oportunidades de sucesso 
profissional e melhor qualidade de vida, atraindo, 
dessa forma, profissionais estrangeiros. 

E. O “sonho brasileiro” em contraposição ao 
“american dream” (sonho americano) constitui uma 
resposta brasileira, especialmente aos Estados 
Unidos, diante da crise internacional que abalou o 
mundo inteiro, no sentido de acolher os americanos 
e outros estrangeiros oferecendo-lhes oportunidades 
promissoras de trabalho. 

 
2. Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Na afirmação “mas o mundo mudou” está contida a 

compreensão de que hoje o Brasil não exporta mais 
mão de obra para outros países, ao contrário, “a 
força da economia brasileira passou a atrair a mão 
de obra estrangeira”. 

B. Os grandes beneficiários da economia brasileira são 
somente os profissionais qualificados advindos do 
continente americano. 

C. Apenas atualmente, com o aquecimento da 
economia nacional, o Brasil passou a promover 
uma política de incentivo à entrada de profissionais 
de outros países no mercado nacional. 

D. A fim de atestar a veracidade das informações, a 
reportagem utiliza-se somente de dados estatísticos, 
como o número de vistos de trabalho fornecido pelo 
Ministério do Trabalho. 

E. A imagem do Brasil que se tem hoje diferente do 
passado, conforme afirmação do presidente do 
Conselho Nacional de Imigração, refere-se ao fato 
de que a economia brasileira alcançou um 

desempenho  significativo capaz de atrair 
profissionais qualificados advindos de mercados 
internacionais. 

 
3. Sobre as informações relativas aos vistos de trabalho 

solicitados no Brasil por profissionais estrangeiros, 
julgue as seguintes assertivas. 

 
I. A média dos vistos concedidos nos últimos 

cinco anos pelo Ministério do Trabalho é em 
torno de 38 mil. 

II. A estimativa é que o número de pedidos de visto 
de trabalho cresça. 

III. Em 2010, quando o balanço do ano for fechado, 
o número de pedidos de visto de trabalho 
atingirá a cifra de 46 mil. 

IV. O número de vistos concedidos no ano de 2010 
se manteve dentro da média dos últimos cinco 
anos. 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e II 
B. I e III 
C. I e IV 
D. II e III 
E. III e IV 

 
4. Considerando os relatos das pessoas entrevistadas 

na reportagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A.  Em relação ao país de origem ou ao país onde 
alguns desses profissionais trabalhavam antes, o 
Brasil oferece as melhores opções em alguns 
setores. 

B.  Os entrevistados, que são todos estrangeiros, 
demonstram um alto grau de satisfação em relação à 
vida que levam aqui no Brasil. 

C.  A palavra feliz aparece no texto várias vezes como 
expressão indicadora de que o processo migratório 
de trabalhadores estrangeiros beneficia não somente 
a eles, mas também a brasileiros que mantém 
alguma relação com esse processo. 

D.  Alguns profissionais imigrantes não revelaram o 
desejo de se estabelecerem definitivamente no 
Brasil, mesmo que tenham conseguido alcançar a 
qualidade de vida pretendida. 

E.  Embora existam empresas especializadas em 
promover a adaptação de estrangeiros ao País, os 
depoimentos não demonstraram que os estrangeiros 
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têm dificuldade em se adequar à realidade 
brasileira. 

 
5. Segundo o texto, NÃO constitui uma causa do 

processo migratório de profissionais estrangeiros 
para o Brasil: 

 
A. A estabilidade política. 
B. O fato de os Estados Unidos terem proibido a 

perfuração em águas profundas no leste do Golfo 
do México. 

C. Maior oferta de empregos no setor de prestação de 
serviços.  

D. O desenvolvimento da economia brasileira. 
E. O baixo desenvolvimento da economia de países do 

Hemisfério Norte. 
 

6. Analise os períodos abaixo no que se refere à coesão 
textual, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(   ) No período “o Brasil é um dos principais países 

do mundo na mira dos investidores estrangeiros 
e prevê a entrada recorde de capital este ano” 
(último parágrafo) é possível identificar uma 
retomada por elipse no início da segunda oração. 

(    )“Ela diz que ama seu país e sente muita falta do 
resto da família, que mora nos Estados 
Unidos”(quarto parágrafo), o pronome 
possessivo destacado funciona como elemento 
coesivo que retoma a palavra Holanda. 

 (  )Em “Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro” (terceiro 
parágrafo), a expressão destacada constitui um 
elemento coesivo por referência, uma vez que se 
refere à informação subsequente, ou seja, ao 
trabalho desenvolvido pela empresa Welcome 
Expats, especialista em receber profissionais 
expatriados. 

(   )Em  “Por isso, quando o marido foi chamado 
para trabalhar num projeto da empresa de 
exploração de petróleo no Brasil, hesitou” 
(quarto parágrafo), a locução conjuntiva 
destacada é um elemento coesivo que dá ideia de 
explicação. 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

A. V, V, F, F 
B. V, V, F, V 
C. V, F, F, F 
D. F, F, V, V 

E. F, V, V, F 
 

7.  Leia o seguinte trecho do texto e analise as 
assertivas seguintes. “Os americanos são a maioria, 
mas há imigrantes do Equador, Colômbia, 
Venezuela e Argentina que vêm em busca de uma 
vida melhor”. (terceiro parágrafo) 

 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. Na substituição do verbo haver pelo verbo existir 
mantém-se a flexão verbal de número e pessoa. 

B. Em “Os americanos são a maioria”, caso o 
predicativo “a maioria”  seja transformado em 
sujeito e o sujeito “Os americanos”  em predicativo, 
o verbo ser permanece inalterável. 

C. Se a palavra “imigrantes” for substituída por “leva 
de imigrantes”, a alteração da grafia do verbo vir  
incorre em erro gramatical. 

D. O verbo vir está flexionado no plural para 
concordar com o sujeito composto da oração, cujos 
núcleos são “Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina”. 

E.  O adjetivo “americanos” se refere a todas as 
pessoas nascidas no continente americano. 

 
8.  Julgue as proposições abaixo que tratam da 

concordância verbal. 
 

I. Em “os Estados Unidos proibiram a perfuração 
em águas profundas no leste do Golfo do 
México” (terceiro parágrafo), a eliminação do 
artigo que antecede Estados Unidos implica 
mudança na flexão da forma verbal proibiram 
para o singular. 

II. Na afirmação: O holandês Maarten Markink, 43 
anos, é um dos estrangeiros que acabam de 
desembarcar a trabalho no Brasil, a pluralização 
do verbo destacado se justifica pelo fato de que 
o sujeito da oração não é o único a praticar a 
ação. 

III. Em “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades” (segundo parágrafo), o verbo 
fazer pode ser, facultativamente, flexionado na 
terceira pessoa do plural, para concordar com o 
sujeito composto, cujos núcleos são ligados pela 
preposição com. 

IV. No período: “O casal está há seis meses em 
Macaé, com duas filhas pequenas, depois de 
uma temporada na Holanda” (quarto parágrafo), 
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seria correto usar a forma verbal estão em 
substituição ao verbo destacado, uma vez que se 
refere a um sujeito coletivo. 

 
Estão ERRADAS: 

 
A. I e II 
B. I, II e III 
C. II e III 
D. I, III e IV 
E. III e IV 

 
9.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em “hoje já se vê uma versão verde-amarela do 

“american dream” (primeiro parágrafo), o adjetivo 
composto destacado caso a palavra versão estivesse 
pluralizada ficaria verde-amarelas. 

B. Se a palavra “versão” estivesse pluralizada o 
adjetivo composto destacado em “hoje já se vê uma 
versão verde-amarela do “american dream” 
(primeiro parágrafo), permaneceria inalterável. 

C. Considerando que essa reportagem foi publicada 
em janeiro de 2011, em “Markink assumiu em 
agosto passado o escritório da empresa em São 
Paulo, aberto no ano anterior” (segundo parágrafo), 
a data destacada corresponde ao ano de 2010. 

D.  Na oração: “Markink assumiu em agosto passado o 
escritório da empresa em São Paulo, aberto no ano 
anterior” (segundo parágrafo), é possível afirmar 
que a expressão temporal destacada está se 
referindo a 2009,  ano anterior a “agosto passado”, 
mês em que Markink assumiu o emprego na 
empresa. 

E. Considerando o contexto temporal da reportagem, 
seria gramaticalmente inadmissível a substituição 
dos pronomes demonstrativos destacados pelo 
pronome esse, no seguinte fragmento: “mas diz que 
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que 
sequer terminou” (quinto parágrafo) e “prevê a 
entrada recorde de capital este ano” (último 
parágrafo). 

 
10. Assinale a única opção em que a palavra destacada 

NÃO é um pronome relativo. 
 

A. “E são muitos os profissionais conhecidos de 
Nogueira que estão se preparando para fazer 
trajetória similar à dele ” (último parágrafo) 

B. “O holandês Maarten Markink, 43 anos, está entre 
os estrangeiros que acabam de desembarcar a 
trabalho no Brasil”. (segundo parágrafo) 

C. “É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, 
que encontraram a qualidade de vida”. (quarto 
parágrafo) 

D. “Ele garante que não fugiu da crise”. (último 
parágrafo) 

E.    “sente muita falta do resto da família, que mora 
nos Estados Unidos”. (quarto parágrafo) 

11. Leia atentamente o seguinte fragmento: “Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras” (quarto parágrafo). 

 
Os verbos destacados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE, como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
B. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo de ligação. 
C. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 

Analise o gráfico que faz parte da reportagem 
“Sonho brasileiro” e responda as questões 12 e13:  

 

 
www.istoe.com.br 

 
12.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em relação ao ano de 2006, o número de 

estrangeiros que receberam vistos de trabalho em 
2010 será quase duplicado, caso se confirme a 
estimativa para o referido ano. 
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B. O maior crescimento entre um ano e outro foi 
observado entre os anos de 2007 e 2008. 

C. Houve um decréscimo na entrada de profissionais 
estrangeiros entre os anos de 2008 e 2009. 

D. Caso se confirme a estimativa para o ano de 2010, o 
menor aumento na emissão de vistos de trabalho 
concedidos a estrangeiros se deu entre os anos de 
2009 e 2010. 

E. O menor índice de crescimento observado no 
número de vistos de trabalho emitidos a 
estrangeiros aconteceu entre os anos de 2008 e 
2009. 

 
13.  Assinale como Certas (C) ou Erradas (F) as 

afirmações seguintes relativas a aspectos 
gramaticais. 

 ( ) O subtítulo do gráfico também admite, 
gramaticalmente, a seguinte construção: O 
número de vistos de trabalho concedido a 
estrangeiros no país. 

(    ) No que diz respeito à concordância verbal, a 
seguinte oração está correta: Com relação aos 
últimos cinco anos, 13,54% dos vistos de 
trabalho foram concedidos a estrangeiros no ano 
de 2006. 

(   ) Em “O número de vistos de trabalho 
concedidos a estrangeiros que chegam no país”, 
a regência do verbo destacado constitui um 
desvio da norma culta. 

 
 A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. C, E, C 
C. C, C, C 
D. C, E, E 
E. E, E, C 

 
14.  “Nos últimos cinco anos, o Ministério do Trabalho 

concedeu quase 190 mil autorizações de trabalho.” 
(segundo parágrafo) 

 
Analise o trecho acima e considere as seguintes 
assertivas. 

 
I. O termo anterior à virgula exerce a função 

sintática de adjunto adverbial de tempo. 
II. O verbo concedeu é transitivo direto e indireto. 

III. Os termos o e do Trabalho fazem parte do 
núcleo do sujeito do verbo concedeu. 

IV. O termo de trabalho constitui uma locução 
adverbial. 

 

Estão FALSA(s) as assertivas apresentadas na 
opção: 

 
A. I, II, III e IV 
B. I, III e IV 
C. I, II e III 
D. II, III e IV 
E. I, II e IV 
 
15. “Todos na esperança de que o sonho brasileiro 

seja duradouro.” (último parágrafo) 
 
As palavras destacadas no fragmento acima são 

RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e adjetivo. 
B. Pronome demonstrativo, substantivo, preposição, 

verbo e adjetivo. 
C. Pronome adjetivo, substantivo, conjunção, verbo e 

adjetivo. 
D. Pronome substantivo, adjetivo, conjunção, verbo e 

substantivo. 
E. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e substantivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16.  Em relação à Atenção Básica, considere as 
seguintes afirmativas: 

 
1. É responsabilidade do município organizar os 

seus serviços de saúde, considerando a 
intersetorialidade, com a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde 
com outros serviços que não atuam no âmbito do 
SUS. 

2. É tarefa da Atenção Básica realizar escuta 
qualificada das necessidades dos usuários 
internados na unidade hospitalar, promovendo 
ações curativas e participando da prevenção das 
infecções hospitalares. 

3. É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro 
atendimento às urgências odontológicas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
17.  Em relação aos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
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A. As organizações privadas de saúde participam da 
oferta de serviços ao SUS, em caráter 
complementar, quando demandadas em função da 
insuficiência na disponibilidade de serviços 
públicos. 

B. Esses princípios são um produto da reforma 
sanitária brasileira originado do movimento 
sanitário, processo político que mobilizou a 
sociedade brasileira para propor novas políticas e 
novos modelos de organização de sistemas, serviços 
e práticas de saúde. 

C. A sua base jurídico-legal defende uma concepção 
de saúde relacionada à ausência de doenças e à 
higidez física e mental, embora o movimento 
sanitário entenda a saúde numa concepção 
ampliada. 

D. É integrante do sistema brasileiro de proteção social 
e compõe, junto com o Sistema de Previdência 
Social e o Sistema Único de Assistência Social, o 
tripé da seguridade social, estabelecido na 
Constituição. 

E. Há descentralização político-administrativa com 
ênfase na municipalização da gestão dos serviços e 
das ações de saúde. 
 

18. Em relação à Estratégia de Saúde da Família, 
assinale a alternativa INCORRETA 
 

A. É considerada um modelo de atenção primária à 
saúde, focado na unidade familiar e em território 
definido. 

B. Desenvolve atividades de acordo com o 
planejamento realizado com base no diagnóstico 
situacional. 

C. Tem como equipe mínima um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem 
e agentes comunitários de saúde. 

D. Tem caráter complementar em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional. 

E. Tem como atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe participar do processo de 
territorialização e mapeamento da área de atuação 
da equipe. 

 
19. O Pacto pela Vida é um compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira.  
 
Todas as alternativas abaixo são prioridades 
pactuadas, EXCETO. 
 

A. Controle do câncer de colo do útero e de mama. 
B. Redução da mortalidade por causas externas.  
C. Promoção da saúde. 
D. Redução da mortalidade infantil e materna. 
E. Saúde do idoso. 
 

20.  Em relação aos níveis de prevenção e suas ações 
específicas na Estratégia Saúde da Família, numere 
os itens de cima de acordo com os de baixo. 

 
1. Promoção à saúde. 
2. Proteção específica. 
3. Prevenção secundária. 
4. Prevenção terciária. 

 
(  )Tratamento para evitar a progressão da doença. 
( )Reinserção social de portador de transtorno 

mental. 
(  )Alimentação adequada. 
(  )Imunização. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. 3 – 4 – 1 – 2 
B. 2 – 3 – 1 – 4 
C. 3 – 1 – 4 – 2 
D. 4 – 2 – 3 – 1 
E. 3 – 2 – 4 – 1 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta os princípios 

que norteiam a prática dos trabalhadores na Saúde 
da Família (ESF). 
 

A. Transversalidade, unicidade e atendimento de 
urgência. 

B. Integralidade, territorialização e a descrição de 
clientela. 

C. Trabalho em equipe multiprofissional, unicidade e 
atendimento de urgência. 

D. Integralidade, atendimento clínico exclusivo e 
informalidade. 

E. Integralidade, hierarquização da atenção e 
informalidade. 

 
22. Considerando a Política Nacional de Atenção 

Básica em vigência, assinale a alternativa que 
exprime CORRETAMENTE aspectos relacionados 
aos princípios gerais da Estratégia Saúde da 
Família. 
 

A. A atenção básica está contida e visa reorganizar a 
Estratégia Saúde da Família. 

B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à 
organização do trabalho das necessidades de saúde 
da população pela lógica da demanda espontânea. 

C. O foco principal das ações de saúde 
operacionalizadas da Estratégia de Saúde da 
Família deve ser o indivíduo em todas as suas 
especificidades. 

D. As ações de saúde operacionalizadas pelas Equipes 
de Saúde da Família devem resultar de 
programações pactuadas com a comunidade e 
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devem ser baseadas no diagnóstico situacional do 
território. 

E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser 
planejada, visando ao alcance de resultados mais 
eficazes, de acordo com as especialidades dos 
profissionais disponíveis no município. 

 
23.  Considerando os determinantes do processo saúde–

doença, identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

( ) As condições de vida e trabalho dos indivíduos e 
de grupos da população estão relacionadas com 
sua situação de saúde. 

( ) Embora os determinantes sociais de saúde sejam 
compostos pelos fatores sociais, econômicos, 
culturais e étnicos/raciais, os fatores 
psicológicos e comportamentais não influenciam 
a ocorrência de problemas de saúde e seus 
fatores de risco na população. 

( ) O conhecimento dos determinantes de saúde no 
nível da sociedade é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos 
com indivíduos. 

( ) Enquanto os fatores individuais são importantes 
para identificar que indivíduos no interior de um 
grupo estão submetidos a maior risco, as 
diferenças nos níveis de saúde entre grupos e 
países estão mais relacionadas com outros 
fatores, principalmente o grau de equidade na 
distribuição de renda. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – V – V – F 
B. V – F – F – V 
C. V – F – V – F 
D. V – F – V – V 
E. F – V – F – F 
 
24. De acordo com a política nacional de Atenção 

Básica, NÃO é competência da Secretaria Estadual 
de Saúde: 
 

A. Acompanhar a implantação e execução das ações de 
APS em seu território, analisando cobertura 
populacional, perfil de necessidades e oferta de 
serviços. 

B. Contribuir para a reorientação do modelo de 
atenção à saúde por meio do apoio à APS e 
estímulo à adoção da ESF pelos serviços municipais 
de saúde. 

C. Elaborar metodologias e instrumentos de 
monitoramento e avaliação da APS/ESF. 

D. Promover o intercâmbio de experiências entre os 
diversos municípios, para disseminar tecnologias e 
conhecimentos. 

E. Capacitar as equipes em municípios com mais de 
100 mil habitantes. 

 
25. Conforme a Portaria GM Nº, 154, de 24 de janeiro 

de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, são atribuições das Secretarias 
Municipais de Saúde, EXCETO. 
 

A. Definir o território de atuação de cada NASF. 
B. Planejar as ações que serão realizadas pelo NASF, 

como educação continuada e atendimento a casos 
específicos. 

C. Definir o plano de ação do NASF em conjunto com 
as ESF. 

D. Garantir que o NASF lidere o cuidado longitudinal 
dos indivíduos assistidos bem como de suas 
famílias. 

E. Realizar avaliação de cada NASF, estimulando e 
viabilizando a capacitação dos profissionais. 

 
26. O conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos 

das doenças neurológicas é fundamental para a 
prescrição fisioterapêutica adequada.  

 
A estrutura neuroanatômica comprometida na 
doença de Parkinson é: 

 
A. O núcleo emboliforme. 
B. O núcleo denteado. 
C. O núcleo globoso. 
D. A substância negra. 
E. O tálamo. 
 
27.  As síndromes piramidais são grupos de doenças 

que apresentam hiper-reflexia tendínea, fraqueza 
muscular e hipertonia espástica. 

 
 A hipertonia espástica pode ser definida como: 

 
A. Movimentos involuntários de curta duração, 

espasmódicos e irregulares; frequentemente 
envolvem um componente de rotação. 

B. Uma condição discinética que inclui o tempo, a 
força, a precisão e a coordenação inadequados dos 
movimentos nos membros e no tronco; é um 
componente da síndrome do neurônio motor 
inferior. 

C. Desordem motora caracterizada por um aumento 
dependente da velocidade nos reflexos de 
estiramento tônicos, com reflexos tendinosos 
profundos exagerados, resultantes da 
hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento. 

D. Movimento e/ou postura anormal mantidos 
involuntariamente, envolvendo a contração de um 
grupo de músculos caracterizado por movimentos 
vermiformes. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 
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28.  A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda 
(SARA) tem as seguintes características, EXCETO: 

 
A. Edema pulmonar. 
B. Infiltrado bilateral no Raios-X de tórax. 
C. Índice de oxigenação < 200. 
D. Alteração na função cardíaca, principalmente no 

átrio esquerdo. 
E. Hipoxemia grave. 
 
29. As atividades de vida diária (AVD) básicas 

incluem todas as tarefas fundamentais e as 
atividades necessárias para a sobrevivência, a 
higiene e o autocuidado dentro de casa. Nesse 
sentido, a avaliação do idoso inclui as AVD que 
servem como indicadores de independência físico-
funcional.  

 
Considerando essas informações, assinale a 
alternativa que apresenta o instrumento utilizado 
para avaliação das AVD. 

 
A. Teste de Kernig. 
B. Índice de Katz. 
C. Escala Columbia. 
D. Teste de Brudzinski. 
E. Escala de  Rankin . 
 
30. A dorsalgia afeta 70% a 80% da população em 

alguma época da vida, sendo a causa mais comum 
de atividade limitada em pessoas com 45 anos de 
idade ou mais jovens.  

 
Sobre a dorsalgia, numere os itens de cima de 
acordo com os de baixo. 

 
1. Dorsiflexão do tornozelo. 
2. Extensão do hálux. 
3. Eversão do tornozelo. 
4. Reflexo aquileu. 
5. Reflexo patelar. 

 
( ) Raiz de L3/L4. 
( ) Raiz de L5/S1. 
( ) Raiz de L4. 
( ) Raiz de L5. 
( ) Raiz de S1. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. 5 – 2 – 3 – 4 – 1 
B. 5 – 4 – 1 – 2 – 3 
C. 1 – 2 – 5 – 3 – 4 
D. 3 – 1 – 4 – 2 – 5 
E. 5 – 2 – 3 – 1 – 4 
 

31. A presença de complicações pulmonares representa 
uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade após cirurgias cardíacas e abdominais.  

 
Acerca desse assunto, considere as seguintes 
complicações: 

 
1. Enfisema 
2. Derrame pleural 
3. Pneumonia 
4. Atelectasia 

 
São complicações pulmonares frequentes em pós-
operatórios de cirurgias cardíacas: 

 
A. 1 e 3 apenas. 
B. 2 e 4 apenas. 
C. 2, 3 e 4 apenas. 
D. 1, 2, 3 e 4. 
E. 1 e 4 apenas. 
 
32.  A hemiplegia, paralisia de um lado do corpo, é o 

sinal clássico da doença neurovascular do encéfalo 
e ocorre devido a acidentes vasculares encefálicos 
envolvendo o hemisfério ou o tronco encefálico.  

 
A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 
1. A lesão da artéria cerebral média desencadeia 

hemianopsia homônima, paralisia contralateral e 
insuficiência sensorial. 

2. A lesão da artéria cerebral anterior desencadeia 
comprometimento no dimídio contralateral à 
lesão de predomínio braquial e síndrome 
talâmica. 

3. A lesão na artéria cerebral posterior ocasiona 
afasia central e hemiplegia motora pura. 

4. A lesão na artéria cerebelar ocasiona ataxia 
sensitiva e síndrome de Weber. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
B. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
D. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
E. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
 
33. No tocante à utilização da ventilação não invasiva, 

todos os pacientes abaixo são elegíveis para fazer 
uso desta, EXCETO paciente: 

 
A. Portador de doença pulmonar obstrutiva crônica 

agudizada. 
B. Com apneia obstrutiva do sono. 
C. Com trauma na face. 
D. Portador de asma grave em crise. 
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E. Com tendência a alterações pressóricas no espaço 
alvéolo capilar. 

 
34. A imobilização do paciente internado em uma 

unidade de terapia intensiva pode causar efeitos nos 
diversos sistemas do organismo, e esses efeitos 
podem ser agravados pelo tempo prolongado de 
internamento e idade do paciente. 

 
 Nesse caso, considere as seguintes afirmativas: 
1. No sistema respiratório pode ocorrer redução da 

capacidade vital e alterações na relação 
ventilação x perfusão (V/Q). 

2. A imobilização e a incapacidade de deslocar 
secreções pulmonares favorecem complicações 
como atelectasias e pneumonias. 

3. Podem ser observadas em pacientes 
imobilizados: fraqueza muscular, contraturas 
articulares e úlceras de pressão (escaras). 

4. No sistema cardiovascular, a imobilização 
favorece a diminuição da FC máxima e o 
aumento do consumo máximo de O2. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
D. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
 
35. Durante a exacerbação da asma, os estudos da 

função pulmonar mostram 
 

I. Diminuição do VEF1, da capacidade vital e do 
volume de reserva inspiratória. 

II. Aumento do volume residual, da capacidade 
residual funcional e da capacidade vital. 

III. Diminuição do volume de reserva inspiratória, 
da capacidade pulmonar total e da capacidade 
residual funcional. 

IV. Aumento do volume residual e do VEF1. 
 

Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A. I 
B. II e III 
C. III 
D. I, III e IV 
E. II e IV 
 
36. Sobre os exercícios respiratórios, é CORRETO 

afirmar. 
 
A. Exercícios de expansão torácica são um conjunto de 

exercícios, que objetivam a expansão da caixa 
torácica por meio de estímulo manual na região a 
ser expandida. 

B. São recursos não instrumentais que modificam o 
padrão respiratório, mas não conseguem alcançar 
volumes respiratórios máximos. 

C. O exercício diafragmático é utilizado para 
reeducação respiratória, e o posicionamento 
preferencial deve ser em decúbito lateral. 

D. Estão indicados para pacientes com CVF maior que 
80% do previsto. 

E. São recursos não instrumentais que aumentam 
momentaneamente o volume corrente, mantendo o 
volume minuto. 

 
37. A fisioterapia respiratória vem, como todas as áreas 

da saúde, vivenciando um processo de 
modificações. São diversas as técnicas de 
fisioterapia convencionais, ou seja, são aquelas que 
têm sua eficácia comprovada pela literatura 
especializada.  

 
Assinale a alternativa que descreve, apenas, 
técnicas de fisioterapia, consideradas 
convencionais. 

 
A. Drenagem postural, aceleração do fluxo expiratório 

(AFE) e tapotagem. 
B. Drenagem postural, vibrocompressão manual ou 

mecânica e tapotagem. 
C. AFE passiva, tosse manualmente assistida e técnica 

de expiração forçada. 
D. Tapotagem, expiração lenta total com a glote aberta 

(ELTGOL) e AFE. 
E. Padrões ventilatórios, drenagem postural e 

vibrocompressão. 
 
38. Sobre a asma em crianças, é INCORRETO afirmar. 
 
A. É caracterizada por obstrução do fluxo aéreo total 

ou parcialmente reversível, inflamação, 
hiperreatividade brônquica, além de episódios de 
sibilância, dispnéia e tosse. 

B. A criança que evolui com insuficiência respiratória 
tipo II pode beneficiar-se do uso da VNI. 

C. Em crianças com necessidade de ventilação 
mecânica invasiva, níveis de PaCO2 mais elevados 
são tolerados. 

D. Em ventilação mecânica invasiva ,a PEEP deve ser 
colocada em um nível acima da auto-PEEP, a 
frequência de ciclagem ajustada deve ser baixa 
assim como o volume corrente ofertado. 

E. Dentre os objetivos do tratamento, estão a 
manutenção da função pulmonar e das atividades 
diárias, controle dos sintomas e exacerbações e 
prevenção da obstrução reversível. 

 
39. As condições preditivas para procedimento de 

desmame da ventilação mecânica incluem 
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A. Valor da pressão de oclusão da via aérea maior que 
6cmH2O. 

B. Relação frequência respiratória e volume corrente 
acima de 104 incursões respiratória por min/L. 

C. Ventilação minuto menor ou igual a 10 litros. 
D. Paciente apresentar exame radiológico ( RX de 

tórax) completamente normal. 
E. Apresentar deglutição normal. 
 
40. Em fisioterapia ortopédica, existem muitas 

abordagens diferentes para reabilitação dos 
pacientes.  

    A premissa subjacente a todas as práticas de 
reabilitação reside na capacidade de aplicar 
adequadamente os princípios dos exercícios para 
melhorar as habilidades funcionais dos pacientes. 

 
Sobre as práticas de reabilitação, considere as 
seguintes afirmativas: 

 
1. A habilidade do músculo para realizar 

contrações repetidas ao longo do tempo é o 
princípio da fatigabilidade. 

2. Cadeia cinética fechada refere-se a exercícios 
realizados com a porção distal das extremidades, 
mãos ou pés, em contato com uma superfície de 
apoio. 

3. A contração excêntrica recruta menos unidades 
motoras que a concêntrica para a realização de 
igual quantidade de trabalho. 

4. Conceitos atuais mostram evidências de que o 
exercício isométrico aumenta a força muscular 
somente no ângulo treinado. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
C. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
E. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
 
_____________________________________ 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




