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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Migrantes trocam grandes centros urbanos por cidades de 
médio porte 
 

No passado, as cidades do Sudeste do Brasil, como 
São Paulo e Rio de Janeiro, atraíram grande quantidade de 
pessoas para viver e trabalhar. Os migrantes buscavam 
empregos, oportunidades e melhores salários. Essas 
migrações, no entanto, já não são mais tendência no Brasil, já 
que os grandes polos urbanos estão cada vez mais saturados. 
Em vez de ir para as grandes cidades, os migrantes estão 
buscando oportunidades em cidades de médio porte, de até 
500 mil habitantes.  

Essa mudança no padrão do movimento populacional 
foi identificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em estudo divulgado nesta sexta-feira 
(15). O levantamento reúne artigos de pesquisadores do IBGE 
sobre os fluxos de movimentos migratórios no Brasil na 
primeira década do século XXI, com base no Censo. A 
tendência atual começou anos 1990, e hoje as cidades de 
tamanho médio são as que mais crescem no país.  

O estudo identificou diminuição do fluxo de 
migrações internas entre grandes distâncias. Cada vez menos 
pessoas migram entre cidades de regiões muito distantes, 
como entre Norte e Sul. O "êxodo rural" – migração da 
população da área rural para os centros urbanos – perdeu a 
importância nas últimas décadas, junto com a migração do 
Nordeste para o Sudeste e Sul do país.  

Por outro lado, os pesquisadores identificaram uma 
tendência de retorno dos migrantes às regiões de origem. O 
motivo dessa mudança seria a "saturação" do Centro-Sul do 
país, que reduziu a capacidade de geração de empregos e 
oportunidades, o que "coloca o movimento de retorno na 
pauta das estratégias de reprodução e circulação dos 
migrantes".  

O estudo também identificou o chamado 
"movimento pendular": pessoas que se deslocam de uma 
cidade a outra para trabalho ou estudo, e que depois voltam à 
região de origem. Esse movimento vem crescendo entre 
cidades de regiões metropolitanas brasileiras, além dos casos 
de trabalho sazonal, quando o trabalhador se desloca para 
outra região e passa alguns meses trabalhando, para depois 
voltar a sua cidade de origem.  

Em relação à migração internacional, o Brasil foi, até 
a década de 1980, um país tipicamente receptor de imigrantes. 
Hoje, a situação mudou, e o país passou a ser uma importante 
região de origem de emigrantes internacionais.  

De acordo com dados mais recentes, entre 1 milhão a 
3 milhões de brasileiros migraram e vivem hoje no exterior. 
Os principais destinos são Estados Unidos, Japão e algumas 
regiões da América do Sul e da Europa. No entanto, os 
pesquisadores do IBGE encontraram dificuldades em 
conseguir dados, já que grande parte dos emigrantes são 
clandestinos. Algumas estimativas, por exemplo, indicam que 
pelo menos 60% dos brasileiros que vão morar nos Estados 
Unidos entram naquele país de forma ilegal.  

Apesar da queda de imigrantes vindos para o Brasil, 
os dados do IBGE indicam que, a partir da década de 1990, 
cresceu a quantidade de pessoas naturais dos países do Cone 
Sul – Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai – vivendo no 
Brasil. Além disso, a migração de bolivianos se intensificou, e 

houve um aumento no fluxo de migrantes vindos da Ásia e 
África.  
http://revistaepoca.globo.com 
 
1. A partir das informações presentes no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. A pesquisa detectou que há uma propensão muito 
acentuada do retorno de migrantes às suas cidades de 
origem. 

B. O texto apresenta uma contradição ao afirmar que houve 
uma diminuição de imigrantes no país, considerando que a 
quantidade de pessoas da Argentina, Chile, Paraguai, 
Uruguai e Bolívia entrando no Brasil aumentou 
consideravelmente. 

C. As cidades de médio porte, de mais de 500 mil habitantes, 
constituem o polo de atração no novo modelo de migração 
interna. 

D. O fato de as pessoas buscarem em  outras regiões 
oportunidades de trabalho, e não necessariamente no  
Sudeste e no Sul,  significa melhor distribuição da oferta 
de empregos no Brasil.  

E. Com o novo processo imigratório, o crescimento atinge 
exclusivamente as cidades de médio porte. 

 
2. Sobre os movimentos migratórios internos, julgue as 

assertivas abaixo, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso): 
 
(     ) O “movimento pendular” caracteriza-se pelo fluxo 
diário de pessoas de suas cidades para outros municípios a 
fim de trabalhar e estudar. 
(     ) O êxodo rural, segundo a pesquisa, foi suprimido do 
território brasileiro. 
(     ) O trabalho sazonal não pode ser caracterizado como 
um movimento migratório já que o fluxo de pessoas 
acontece de forma temporária durante o ano. 
(     ) A busca por trabalho é a principal motivação para o 
fluxo migratório.  

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F, F, F e V. 
B. V, F, F e V. 
C. V, F, V e V. 
D. F, V, V e F. 
E. F, F, V e V. 
 
3. Sobre a emigração no Brasil é possível afirmar que: 

 
A. Acontece apenas de grandes metrópoles para cidades de 

médio porte. 
B. Exclui completamente países orientais como opções dos 

brasileiros que optam por esse fluxo. 
C. É predominante nos Estados Unidos, atingindo 60% dos 

brasileiros que emigram de forma ilegal. 
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D. O fato de os emigrantes brasileiros serem clandestinos não 
impossibilitou o IBGE de identificar um crescimento 
dessa movimentação nas últimas décadas. 

E. A clandestinidade constitui uma característica marcante 
do processo emigratório brasileiro. 

 
4. Considerando as informações presentes no texto, NÃO se 

pode inferir que: 
 

A. No futuro,  as cidades de porte médio poderão se 
transformar em grandes metrópoles. 

B. A redução da capacidade de geração de empregos e 
oportunidades na Região Sudeste se deve à alta taxa de 
densidade demográfica. 

C. Há uma tendência de permanência das pessoas em suas 
regiões de origem. 

D. Houve uma desconcentração da atividade econômica, 
possibilitando a oferta de oportunidades em outras 
regiões. 

E. A diminuição do fluxo de migrações internas entre 
grandes distâncias pode significar a tendência de 
deslocamentos entre municípios de um mesmo Estado e 
queda nas migrações entre regiões. 

 
5. A melhor acepção para a palavra destacada na expressão  

“movimento pendular” é: 
 

A. Instável 
B. Incerto 
C. Hesitante 
D. Titubeante 
E. Oscilante 

 
6. “Algumas estimativas, por exemplo, indicam que pelo 

menos 60% dos brasileiros que vão morar nos Estados 
Unidos entram naquele país de forma ilegal.” (sétimo 
parágrafo) 

 
Sobre os aspectos gramaticais do período acima, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. A palavra que, nos dois momentos em que aparece, 

apresenta o mesmo valor morfossintático. 
B. Quanto à predicação verbal, os verbos “morar” e “entram” 

são transitivos indiretos, enquanto o verbo “indicam” é 
transitivo direto. 

C. A locução verbal “vão morar” apresenta ideia de futuro. 
D. Em “60% dos brasileiros que vão morar nos Estados 

Unidos”, caso substituíssemos “dos brasileiros” por “da 
juventude”, a forma verbal destacada admitiria a flexão no 
singular. 

E. O sujeito do verbo “entram” é indeterminado. 
 
 

7.  “Há pessoas naturais dos países do Cone Sul – Argentina, 
Chile, Paraguai e Uruguai – vivendo no Brasil” 

 
Analise as afirmativas seguintes relacionadas ao excerto 
acima. 

 
I. O verbo destacado poderia ser substituído pelo verbo 

“existir”, obedecendo à mesma flexão do verbo 
“haver”. 

II. O sujeito do verbo haver é pessoas naturais dos 
países do Cone Sul. 

III. Considerando que o sujeito do verbo haver é pessoas 
naturais dos países do Cone Sul, admite-se também 
nesse caso a forma pluralizada do verbo haver. 

IV. A oração iniciada com o verbo “haver” não apresenta 
sujeito. 

 
Está(ão) CORRETA(s). 

 
A. I e II. 
B. I, II e III. 
C. I e IV. 
D. III e IV. 
E. IV. 
 
8. Julgue os itens seguintes, considerando os aspectos 

gramaticais, assinalando (V) verdadeiro e (F) falso. 
 

(  ) Nos períodos: “O "êxodo rural" – migração da 
população da área rural para os centros urbanos – 
perdeu a importância nas últimas décadas”(terceiro 
parágrafo) e “O estudo também identificou o chamado 
"movimento pendular": pessoas que se deslocam de 
uma cidade a outra para trabalho ou estudo, e que 
depois voltam à região de origem.(quinto parágrafo), 
os termos destacados exercem a mesma função 
sintática.  

(  ) Em: “No entanto, os pesquisadores do IBGE 
encontraram dificuldades em conseguir dados, já que 
grande parte dos emigrantes são clandestinos”, a 
locução conjuntiva destacada apresenta valor 
explicativo. 

(    ) Em “grande parte dos emigrantes são clandestinos” 
admite-se, sem prejuízo gramatical, a seguinte 
construção: grande parte dos emigrantes é clandestina. 

(    ) Em “Apesar da queda de imigrantes vindos para o 
Brasil, os dados do IBGE indicam que, a partir da 
década de 1990, cresceu a quantidade de pessoas 
naturais dos países do Cone Sul”, a relação semântica 
estabelecida pela locução conjuntiva destacada no 
período é de concessão.  

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F, F, V, V. 
B. V, F, F, V. 
C. V, F, V, V. 
D. V, V, V, F. 
E. F, V, V, F. 
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9. Sobre o emprego da vírgula, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A. No período “Hoje, a situação mudou, e o país passou a ser 

uma importante região de origem de emigrantes 
internacionais.”, o uso da vírgula antes de “e” se justifica 
pelo fato de as orações apresentarem sujeitos diferentes. 

B. No período “Hoje, a situação mudou, e o país passou a ser 
uma importante região de origem de emigrantes 
internacionais.”, as duas vírgulas são usadas para separar 
uma oração intercalada. 

C. No período “Hoje, a situação mudou, e o país passou a ser 
uma importante região de origem de emigrantes 
internacionais.”, o uso da segunda vírgula é inadequado, 
segundo a norma gramatical, uma vez que as duas orações 
são ligadas pelo conectivo e. 

D. Em “o Brasil foi, até a década de 1980, um país 
tipicamente receptor de imigrantes.”, a segunda vírgula 
utilizada serve para isolar o aposto. 

E. Em “cresceu a quantidade de pessoas naturais dos países 
do Cone Sul – Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai – 
vivendo no Brasil”, a vírgula poderia substituir os 
travessões sem qualquer prejuízo de ordem semântica, 
porém com inobservância gramatical. 

 
10. Assinale a alternativa que contém, pela ordem, o nome do 

processo de formação das seguintes palavras: emigrar, 
retorno e migratório. 

 
A. Derivação prefixal, derivação imprópria e derivação 

sufixal. 
B. Derivação prefixal, derivação regressiva e derivação 

sufixal. 
C. Derivação regressiva, derivação sufixal e derivação 

imprópria. 
D. Derivação prefixal, derivação regressiva e derivação 

imprópria. 
E. Derivação parassintética, derivação regressiva e derivação 

sufixal. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do Projeto 
que regulamenta a destinação dos recursos para a área de 
Saúde pela União, estados e Municípios, conhecida por 
Emenda 29 (http://zerohora.clicrbs.com.br, 21/09/20110) 

Assinale a alternativa FALSA: 

A. Os Deputados rejeitaram o artigo que tratava da base de 
cálculo da Contribuição Social para a Saúde(CSS), 
inviabilizando sua cobrança. 

B. O Placar da Câmara dos Deputados registrou 355 votos 
contrários ao texto da CSS, 76 a favor e quatro 
abstenções. 

C. A proposta de regulamentação da Emenda 29 não segue 
mais para análise do Senado, pois será arquivada 

D. O PT foi o único partido que defendeu a criação da CSS. 
E. A votação do projeto estava suspensa desde 2008, quando 

teve grande parte de seu texto aprovada pelos deputados. 

12.  O plenário da Câmara Federal aprovou, no início da tarde 
desta quarta-feira (21), o nome para o cargo de ministro 
do Tribunal de Contas da União (TCU). A indicação 
seguirá para votação no Senado, que deverá confirmar a 
decisão. O novo nome vai substituir Ubiratan Aguiar, que 
se aposentou em agosto. (http://brasil-atual.jusbrasil.com.br, 
21/09/2011) 

O nome escolhido pelos deputados secretamente foi: 

A. Ana Arraes (PSB-PE) 
B. Aldo Rebelo (PCdoB- SP). 
C. Damião Feliciano (PDT-PB). 
D. Milton Monti (PR-SP). 
E. Vilson Covatti (PP- RS). 

13. Por tradição, o Brasil inaugura os debates anuais da 
Assembleia Geral da ONU, e por isso Dilma foi a primeira 
chefe de Estado a falar na tribuna ante os líderes mundiais 
reunidos em Nova York, antes do presidente americano, 
Barack Obama. (http://www1.folha.uol.com.br, 21/09/2011)  

Sobre o discurso da Presidente Dilma Rousseff ao 
inaugurar a 66ª sessão da Assembleia Geral da ONU, é 
INCORRETO afirmar que: 

A. A presidente Dilma deixou clara a posição do Brasil em 
meio a intensas negociações para evitar uma crise 
diplomática pelo pedido de adesão dos palestinos à ONU.  

B. Ouviram-se aplausos na sala de reunião da assembleia 
quando a Presidente do Brasil disse: "Venho de um país 
onde árabes e judeus são compatriotas". 

C. "Pela primeira vez, na história das Nações Unidas, uma 
voz feminina inaugura o debate geral. É a voz da 
democracia e da igualdade se ampliando nesta tribuna que 
tem o compromisso de ser a mais representativa do 
mundo." Lembrou Dilma. 

D. Dilma alertou ainda que a crise econômica pode provocar 
uma "grave ruptura social e política" no mundo e pediu 
unidade para sair dela.  

E. Rousseff disse que é necessário buscar os responsáveis 
pela crise econômica, para encontrar “soluções” e propôs 
"uma cooperação" apenas entre os países emergentes.  

14. A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-
feira (21/9), o projeto de lei do Senado que aumenta o 
tempo de aviso prévio para os trabalhadores com mais de 
um ano no mesmo emprego. Como os deputados não 
alteraram o texto do Senado, o projeto segue agora à 
sanção presidencial. (http://www.correiobraziliense.com.br, 
21/09/2011) 

 
De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo: 
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I. Pelo texto aprovado, o aviso prévio para quem ficar 
até um ano no trabalho será de 30 dias.  

II. Para os que permanecerem no trabalho por mais de 
um ano, será computado ao aviso mais três dias por 
ano trabalhado.  

III. O projeto limita o tempo máximo do aviso prévio em 
90 dias. 

 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 

 
A. Apenas I. 
B. Apenas I e II. 
C. Apenas III. 
D. Apenas II e III. 
E. Todas as afirmativas. 

 
15. A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira, 

20, uma nota informando sobre a suspensão da veiculação 
de uma de suas peças publicitárias sobre os 150 anos da 
instituição, que teve como um dos personagens o escritor 
Machado de Assis. (http://economia.estadao.com.br, 
21/09/2011) 

 
A propaganda em comemoração aos 150 anos do banco 
foi suspensa por que: 

 
A. Apresentava o escritor Machado de Assis como um dos 

primeiros poupadores da Caixa Econômica Federal, o que 
não era verdade. 

B. Era inadequada por contribuir para a invisibilização dos 
afrobrasileiros. Machado de Assis era afrodescendente, 
mas na propaganda era interpretado por um ator branco. 

C. A peça publicitária retratou toda a diversidade racial e 
cultural que caracteriza o povo brasileiro.  

D. Evidenciou características econômicas do Brasil 
relevantes para a compreensão da obra literária de 
Machado de Assis.  

E. A Academia Brasileira de Letras alegou que a Caixa 
Econômica Federal não tinha direito para explorar a figura 
de Machado de Assis. 
 

16. A queniana Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz em 
2004 por seu compromisso com o meio ambiente, morreu 
no domingo aos 71 anos vítima de um câncer, anunciou o 
movimento Greenbelt  Cinturão Verde, fundado pela 
ativista.  

(http://www.jb.com.br/internacional/noticias, 26/09/2011) 

 

Sobre Wangari Maathai, assinale a opção FALSA: 

A. Foi a primeira mulher africana a receber o prêmio Nobel. 
B. Fundou o principal Projeto de plantação de Árvores na 

África. 
C. Comandou um movimento contra a atuação da Cruz 

Vermelha queniana nos anos 70. 
D. Nos últimos anos, a militante se dedicou à proteção da 

selva da bacia do Congo na África Central. 
E. Combateu a favor do meio ambiente no Quênia, país 

pobre da África Oriental. 

17. O governo grego aprovou nesta quarta-feira (21), em uma 
reunião do Conselho de Ministros, novas medidas para 

reduzir os gastos públicos e habilitar o país para receber 
mais ajuda financeira da União Europeia e do Fundo 
Monetário Internacional. (http://g1.globo.com, 21/09/2011) 

São medidas anunciadas pelo governo grego para reduzir 
os gastos públicos, EXCETO: 

A. Agilizar privatizações. 
B. Afastar dos serviços públicos 30 mil funcionários. 
C. Aumentar os cortes nas aposentadorias. 
D. Promover despesas adicionais no orçamento da ordem de 

mais de 6 bilhões de euros pelos próximos dois anos. 
E. Reduzir de 8 mil euros para 5 mil o piso para a declaração 

de imposto de renda. 

18. A passagem de um tufão deixou quatro mortos no Japão. 
O tufão Roke foi rápido e violento. Nas poucas horas que 
ficou sobre o território japonês, encheu rios, inundou 
cidades e fez milhares de pessoas procurarem abrigos. 
(http://g1.globo.com/jornal-nacional, 21/09/2011) 

Sobre da passagem do tufão Roke pelo Japão, assinale a 
opção INCORRETA. 

A. Os trens-bala foram paralisados. Muita gente ficou presa 
nas estações.  

B. Mais de 500 voos cancelados.  
C. Estradas na beira do mar foram fechadas por causa das 

ondas.  
D. Depois de passar pela capital, o tufão seguiu para o 

nordeste do país, região atingida pelo terremoto e tsunami 
de março.  

E. O tufão passou pela usina de Fukushima que estava em 
pleno funcionamento, provocando vazamento de material 
radioativo e forte contaminação. 

19. TV Correio vence prêmio internacional de jornalismo. O 
mês de setembro entrou para a história do jornalismo 
paraibano. Pela primeira vez, um meio de comunicação do 
estado conquista o primeiro lugar de um Prêmio 
Internacional de Jornalismo. O mérito foi da série 
‘Juventude Vendida’, da TV Correio (afiliada da Rede 
Record na Paraíba). (http://www.portalcorreio.com.br, 
25/09/2011) 

A série Juventude Vendida apresenta uma investigação 
jornalística realizada na Paraíba sobre: 

A. Punição de crianças e jovens por crimes de homofobia. 
B. Tráfico de Jovens e adultos paraibanos para países do 

exterior. 
C. Participação de jovens e adolescentes em homicídos. 
D. Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. 
E. Envolvimento de jovens no tráfico do oxi, a mais nova e 

letal droga. 

20. O Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, 
inaugura nesta sexta-feira, 23, duas novas Agências da 
Previdência Social (APS).  As unidades fazem parte do 
Plano de Expansão da Rede de Atendimento (PEX) e são 
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as primeiras inauguradas, no Estado. A Previdência Social 
terá em todo o país, através da Rede de Expansão, 1.842 
unidades. (http://pbagora.com.br, 21/09/20110) 

As novas agências da Previdência Social foram 
inauguradas nos municípios paraibanos de: 

A. Pedras de Fogo e São Bento. 
B. Bayeux e Campina Grande. 
C. Itabaiana e Alagoa Grande. 
D. Guarabira e João Pessoa. 
E. Catolé do Rocha e Cajazeiras. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O Ministério da Saúde do Brasil estabelece ações de 

implementação da Política Nacional de Humanização 
(PNH), bem como Diretrizes e Parâmetros para 
acompanhamento da implementação dessa política nas 
diversas instâncias de atenção à saúde.  

 
Sobre os parâmetros de acompanhamento da implantação 
da PNH, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Nos hospitais, existe mecanismos de desospitalização, 

visando alternativas à prática hospitalar como, por 
exemplo, as de cuidados domiciliares. 

II. Na rede básica, deve ser instituído formas de 
acolhimento e inclusão dos usuários que promovam a 
otimização dos serviços, o fim das filas, a 
hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis 
do sistema. 

III. Na atenção especializada, otimização da atenção ao 
usuário através da manutenção de vagas gerenciadas, 
com critérios de acesso conhecidos e estabelecidos 
apenas pelos especialistas, uma vez que o sistema 
reconhece que não há possibilidade de manter agenda 
extraordinária para a atenção aos usuários de risco. 

IV. Na atenção especializada, a definição de protocolos 
clínicos, garantindo a eliminação de intervenções 
desnecessárias e respeitando a individualidade dos 
sujeitos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A. Somente as afirmativas I,II e IV estão corretas 
B. Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
C. Somente a afirmativa II está correta.  
D. Somente as afirmativas III e IV estão corretas.  
E. As afirmativas I,II,III e IV estão corretas. 
 
22.  Com base na Estratégia Saúde da Família, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. A Estratégia Saúde da Família enfatiza a criação de 
laços de compromisso e de corresponsabilidade entre 
os profissionais de saúde e a população. 

2. O profissional que atua na Estratégia Saúde da Família 
deve ser um profissional altamente capacitado, 
especialista com forte visão biológica, pautando suas 
ações no tratamento das principais doenças que 

acometem a coletividade. 
3. O objetivo geral da Estratégia Saúde da Família 

consiste na reorientação na Atenção Básica, em 
conformidade com os princípios do Sistema Único de 
Saúde. 

 
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 3 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
23.  Segundo o disposto na Lei no 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990, é CORRETO afirmar:  
 
A. A Conferência de Saúde  tem caráter permanente e  

executivo.  
B. A Conferência de  Saúde é convocada, anualmente, pelo 

Poder Executivo.  
C. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 

deliberativo. 
D. A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias 

e no controle da execução da política de saúde, na 
instância correspondente. 

E. O Conselho de Saúde atua na avaliação da situação de 
saúde e na proposição de diretrizes para a formulação da 
política de saúde, nos níveis correspondentes. 

 
24. Uma equipe de Saúde da Família de um determinado 

distrito sanitário observou, nas suas visitas domiciliares, 
muitos casos de pediculose em crianças. Foi proposto pela 
Secretaria de Saúde um estudo descritivo representativo 
da população para conhecimento do problema.  

 
Esse é um exemplo que corresponde a estudo do tipo: 

 
A. Seccional.  
B. Coorte.  
C. Caso-controle.  
D. Ensaio clínico controlado.  
E. Estudo de caso. 
 
25.  A definição: “Conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema” refere-se a qual princípio ou 
diretriz do Sistema Único de Saúde: 

 
A. Regionalização.  
B. Universalidade.  
C. Resolutividade.  
D. Hierarquização.  
E. Integralidade. 
 
26.  Entre as barreiras para impedir a marcha de uma doença 

humana qualquer, assinale a alternativa que contém 
somente ações previstas na prevenção primária: 

 
A. Promoção da saúde e proteção específica.  
B. Promoção da saúde e diagnóstico.  
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C. Promoção da saúde e tratamento.  
D. Promoção da saúde e reabilitação. 
E. Proteção específica e reabilitação. 
 
27. Em relação aos princípios da Estratégia Saúde da Família, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. A Atenção Básica está contida na Estratégia Saúde da 

Família e visa reorganizá-la.  
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 
pela Estratégia 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 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. 

 
28. Segundo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 

assinale a alternativa CORRETA sobre a utilização de 
EPI. 

 
A. O EPI deve ser selecionado considerando o número de 

trabalhadores que serão expostos aos riscos do trabalho.  
B. O treinamento dos trabalhadores quanto à utilização do 

EPI é facultativo.  
C. As condições para reposição do EPI devem ser 

estabelecidas pelo trabalhador.  
D. É de responsabilidade do trabalhador o estabelecimento de 

normas para higienização do EPI. 
E. O empregador deve estabelecer a caracterização das 

funções dos trabalhadores, com a respectiva identificação 
dos EPI’s utilizados. 

 
29.  Considerando a lei orgânica da saúde, aprovada em 19 de 

setembro de 1990 (Lei 8.080/90), assinale as afirmações 
abaixo: 

 
I. As ações previstas em lei devem ser praticadas pela 

iniciativa pública, ficando vetada a participação da 
iniciativa privada, em qualquer instância. 

II. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

III. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, 
de acordo com o inciso I, do art. 198, da Constituição 
Federal, sendo exercida em cada esfera de governo. 

IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
V. São princípios do SUS: universalidade, integralidade, 

equidade, participação social e descentralização. 
 

Estão CORRETAS apenas as afirmações:  
 
A. I,II,III e IV. 
B. II,III,IV e V.  
C. II,IV e V.  

D. I,II, e V.  
E. III,IV e V. 

 
30. Em relação à vigilância epidemiológica, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A. Os profissionais de saúde no exercício da profissão são 

obrigados a comunicar aos gestores do SUS a ocorrência 
de casos suspeitos ou confirmados das doenças incluídas 
na relação nacional de notificação compulsória. 

B. A investigação epidemiológica é um trabalho de campo 
realizado a partir da notificação dos casos de doença de 
notificação. 

C. A vigilância epidemiológica é aplicada a variados 
problemas de saúde pública, além das doenças 
transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, 
dos acidentes e das doenças profissionais. 

D. São funções da vigilância epidemiológica coletar, 
processar e analisar dados sobre a saúde da população.  

E. Os gestores municipais e estaduais do SUS podem excluir 
doenças e agravos do elenco de doenças de notificação 
compulsória, em seu âmbito de competência, de acordo 
com o perfil epidemiológico local. 

 
31.  Para o diagnóstico de reação adversa a alimentos, é de 

primordial importância: 
 
A. A história clínica e exame físico.  
B. O resultado dos testes cutâneos.  
C. A identificação no soro de anticorpos da classe IgE 

específicos.  
D. Presença de sangue oculto e eosinófilos nas fezes.  
E. Biópsia intestinal com IgE demonstrável no fragmento da 

biópsia. 
 
32. Considerando a interação medicamento–alimento, é 

CORRETO afirmar: 
 
A.   Dietas ricas em fibras diminuem a atividade dos 

hipoglicemiantes.  
B.   Repolho, tomate e ervilha podem alterar a ação dos 

anticoagulantes orais.  
C.   Medicamentos pediátricos devem ser dissolvidos na 

mamadeira.  
D.   Alimentos ricos em lipídios aumentam os níveis de 

ácidos graxos. Sendo assim, existe a possibilidade de 
aumentar a fixação proteica de algum medicamento.  

E. Compostos indólicos presentes em alguns alimentos 
podem diminuir o metabolismo hepático. 

 
33. As hepatopatias ocasionam alterações no metabolismo 

intermediário dos macro e micronutrientes, afetando o 
equilíbrio dos processos anabólicos e catabólicos do 
organismo.  

 
    Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A. Nos portadores de doenças hepáticas, o gasto energético 

de repouso (GER) é bastante variável. Nos pacientes 
cirróticos, a contribuição do tecido adiposo para produção 
de energia durante o jejum de curta duração é de 70%, 
isso representa aumento de 30%, em relação aos 
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indivíduos normais. 
B. Pesquisas demonstram os efeitos benéficos de soluções 

enriquecidas com aminoácidos aromáticos (AACA) sobre 
a evolução da encefalopatia hepática. 

C. Entre consequências das alterações metabólicas, ocorridas 
nesses pacientes, encontramos a hipoglicemia, 
hiperlactacidemia, intolerância à glicose, esteatose 
hepática, hiperlipidemia e a cetose. 

D. A terapia nutricional para pacientes estáveis pode oferecer 
quantidades similares às sugeridas para a população 
saudável, ou seja, cerca de 0,8 a 1,0 g/kg de proteína por 
dia para manter ou promover balanço nitrogenado 
positivo. 

E. A suplementação de zinco e vitamina A pode favorecer, 
indiretamente, o ganho de peso, graças à melhora da 
sensação gustativa e ao estímulo para alimentação 
voluntária dos pacientes. 

 
34.  Em relação ao metabolismo do potássio em crianças, 

considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A trombocitose aumenta os níveis séricos de potássio.  
2. A insuficiência renal e adrenal são causas de hipercalemia.  
3. O exercício exagerado não é causa de hipercalemia.  
4. A alcalose metabólica promove desvio iônico de potássio 

para o espaço extracelular.  
5. O principal achado eletrocardiográfico das alterações de 

potássio são alterações da onda T. 
 

Assinale alternativa CORRETA. 
 
A. Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.  
B. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  
C. Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras.  
D. Somente a afirmativa 5 é verdadeira. 
E. Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
 
35. Os exageros de gordura na alimentação, além de elevarem 

o seu valor energético, podem levar à obesidade e 
alteração no perfil lipídico do indivíduo, sendo assim, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. As gorduras trans estão presentes na maioria dos 

alimentos industrializados, em concentrações variáveis. 
Seu efeito sobre as lipoproteínas é de aumentar os níveis 
séricos de LDL-c e reduzir o HDL-c. 

B. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, presentes nos 
óleos vegetais, reduzem o LDL-c e elevam o HDL-c. 

C. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 mais 
encontrados nos peixes de água salgada reduzem o LDL-c 
e os Triglicerídeos e elevam o HDL-c. 

D. Os ácidos graxos monoinsaturados Ômega 9, presentes 
principalmente na azeitona, no azeite de oliva, óleo de 
canola, oleaginosas e no abacate, reduzem o LDL-c e 
elevam o HDL-c. 

E. Os ácidos graxos saturados encontrados principalmente 
nos alimentos de origem animal e óleos de coco e palma 
elevam o LDL-c. 

 
36. A pancreatite é um termo genérico que engloba uma série 

de condições com variações na etiologia, curso clínico e 
tratamento.  

Assinale a alternativa INCORRETA. 
A. Na pancreatite aguda grave, o cálculo do gasto energético 

total considera o fator injúria de1,3 a1,5. 
B. Na terapia nutricional, a glicemia deve ser acompanhada 

e, na presença de hiperglicemia persistente, as 
recomendações para diabetes devem ser adotadas. 

C. Na pancreatite crônica, em casos em que a má absorção é 
grave, há necessidade de administração exógena da 
enzima pancreatina que pode ser ou não associada à 
lipase. 

D. Na pancreatite aguda grave, a recomendação proteica é de 
1,5 a 2,5 g/kg/dia. É indicada a suplementação com 
glutamina devido ao hipermetabolismo. 

E. Na nutrição enteral, a posição da sonda deve ser 
nasogástrica e a fórmula deve ser elementar para aumentar 
a estimulação pancreática. 

 
37. Qual, entre os exemplos abaixo, APRESENTA maior taxa 

de catabolismo proteico? 
 
A. Jejum prolongado não complicado.  
B. Broncopneumonia em desnutrido.  
C. Fratura de colo de fêmur em idoso.  
D. Pós-operatório de transplante cardíaco.  
E. Queimadura extensa do terceiro grau. 
 
38.  São características das fórmulas de terapia nutricional 

parenteral industrializadas, prontas para uso, EXCETO: 
 
A. Possuir os três macronutientes (glicose, aminoácidos e 

lípídios) na mesma bolsa, porém isolados em 
compartimentos que se comunicam quando do preparo 
para infusão. 

B. Já conter oligoelementos e vitaminas no seu interior, 
dispensando sua suplementação.  

C. Ter prazo de validade superior às fórmulas manipuladas 
quanto ao tempo prévio à infusão no paciente.  

D. Ter disponibilidade superior às fórmulas manipuladas para 
o início de terapia nutricional parenteral.  

E. Não possuir glutamina na sua fórmula. 
 
39.  Assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A. Deficiência de vitamina A é causa de cegueira noturna e 

hipertensão intracraniana benigna.  
B. Deficiência de vitamina C está presente em pacientes com 

abetalipoproteinemia.  
C. Deficiência de vitamina B6 é causa a encefalopatia de 

Wernicke.  
D. Degeneração combinada subaguda ocorre devido a 

carência de vitamina E. 
E. Demência é manifestação neurológica da deficiência de 

vitamina B12. 
 
40. Qual é o parâmetro que rege a escolha do nível de 

administração da fórmula enteral no tubo digestivo 
(gástrico X jejunal)? 

 
A. Duração prevista da terapia nutricional.  
B. Idade do paciente.  
C. Osmolaridade da fórmula enteral.  
D. Disponibilidade de bomba infusora. 
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E. Risco de broncoaspiração. 




