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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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A BOTICA DO POVO 

 
Manuel Cavalcante Proença 

 
 No sertão até remédio de botica necessita ajuda do sereno e outras mágicas. Na chapada dos Guimarães, um 
franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado quase 
nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois vai ele e descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao 
fornecer os comprimidos: «Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela Dalva. Para tomar o 
segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver do 
tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta 
assim. Não vã se enganar, que o remédio não faz efeito». Tudo começou a dar certo e o frade ganhou fama e respeito. 
 Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar 
embora a doença. Se é para doer, __________ a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, 
um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor da machucadura já não __________ derrubado 
na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à 
chama de uma vela. Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, depois, começa um chiado de torresmo 
suando gordura. Avise o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por 
onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes. Sem ___________ com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá 
esgotada, e o menino dormindo é descanso de gente grade, que pode trabalhar em sossego, sem estar cuidando das 
estrepolias do capetinha. 
 Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O 
caminho do céu é árido – sem flores, sem aguinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. 
Gostoso é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem-se as histórias populares. 
 
01 - Obedecendo às normas gramaticais quanto ao emprego dos pronomes, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) lhe ensino – o tiver – se importar. 
b) ensino-lhe – tiver-lhe – importar-se. 
c) lhe ensino – lhe tiver – lhe importar. 
d) o ensino – o tiver – lhe importar. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O franciscano da chapada dos Guimarães adaptou-se aos costumes locais. 
II - De acordo com o texto os curandeiros são o refúgio dos que descreem dos preparados farmacêuticos. 
III - Os remédios que o médico franciscano receitava começaram a dar certo porque a ciência foi auxiliada pela 
sugestão. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II. 
b) Somente II e III. 
c) Somente I e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural no diminutivo está incorreto: 
a) raiz = raizezinhas. 
b) sol = solezinhos. 
c) doutor = doutorezinhos. 
d) sertão = sertõezinhos. 
 
04 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras em destaque no texto (Quando, se, Porque): 
a) explicação – condição – justificação. 
b) condição – concessão – explicação. 
c) tempo – condição – causa. 
d) justificação – hipótese – finalidade. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) “frade” – substantivo masculino biforme, cuja forma do feminino é “freira”. 
b) “borboletas” – substantivo feminino uniforme epiceno. 
c) “vitima” – substantivo feminino uniforme sobrecomuns. 
d) “ajudante” – substantivo masculino biforme comum de dois gêneros. 
 
06 - O triplo de um número natural, subtraído do seu quadrado é igual a 4. Esse número é: 
a) 1.    c) 4. 
b) 2.    d) 5. 
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07 - Um cilindro reto possui uma altura que mede o triplo do raio de base. Sabe-se que a área da secção 
meridiana desse cilindro é igual a 294 cm2. O volume desse cilindro é igual a: 
a) 575π cm3. 
b) 679π cm3. 
c) 851π cm3. 
d) 1029π cm3. 
 
08 - Num grupo de 45 pessoas, sabe-se que 2 pessoas não gostam de nenhum tipo de música, que 26 pessoas 
gostam de axé, e que 35 pessoas gostam de funk. O número de pessoas que gostam de funk e de axé é igual a: 
a) 24. 
b) 21. 
c) 18. 
d) 15. 
 
09 - A idade de Marcos é igual à metade da idade de Luan. A idade de Luan é igual ao sextuplo da idade de 
Jairo. Somadas as idades dos três juntos, chega-se a 40. Marcos tem: 
a) 18 anos. 
b) 12 anos. 
c) 6 anos. 
d) 4 anos. 
 
10 - O estoque inicial de ração de um criador de bovinos era suficiente para tratar de 420 bois por um período de 
30 dias. Passados 6 dias tratando os animais com essa ração, esse criador ampliou seu rebanho adquirindo outros 
180 bois. A partir de então, a ração existente foi suficiente para alimentar toda boiada por um período de: 
a) menos de 18 dias. 
b) mais de 18 e menos de 21 dias. 
c) mais de 21 e menos de 23 dias. 
d) mais de 23 dias. 
 
11 - A Comissão da Verdade tem a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos 
praticados a partir de que ano? 
a) 1.939. 
b) 1.946. 
c) 1.964. 
d) 1.986. 
 
12 - A Justiça de São Paulo arquivou esta semana o processo que investigava uma operação de lavagem de 
dinheiro envolvendo o ex-ministro Antonio Palocci. Por falar em Palocci, que pasta ele ocupava no Ministério da 
Presidente Dilma Rousseff? 
a) Casa Civil. 
b) Fazenda. 
c) Justiça. 
d) Relações Exteriores. 
 
13 - Até agora, quantos Governadores foram convocados e depuseram na CPMI que investiga as relações do 
contraventor Carlinhos Cachoeira com diversos setores governamentais? 
a) Nenhum. 
b) 01 (um). 
c) 02 (dois). 
d) 03 (três). 
 
14 - Leia com atenção a manchete abaixo: 

Presidente do BNDES diz que redução da TJLP favorece recuperação dos investimentos. 
Respectivamente o que significa BNDES e TJLP? 
a) Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – Taxa de Juros de leve Parcela. 
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – Taxa de Juros de Leve Prazo. 
c) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – Taxa de Juros de Longo Prazo. 
d) Banco Nacional de Desenvolvimento Social – Taxa de Juros de Longa Parcela. 
 
15 - Quem é o Ministro relator do processo sobre o “mensalão”? 
a) Ayres Britto. 
b) Celso de Mello. 
c) Gilmar Mendes. 
d) Joaquim Barbosa. 
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16 - Quais as principais alterações do padrão respiratório? 
a) Apneia, bradipneia, taquipneia, dispneia. 
b) Dióxido de carbono, apneia de carbono. 
c) Expectação de carbono. 
d) Ritmo irregular, ortopneia. 
 
17 - A hepatite A é um dos tipos de hepatite cuja incidência vem aumentando progressivamente, o que tem 
levado esta incidência? 
a) Falta de uso de preservativo nas relações sexual. 
b) A maioria da população não completou o esquema de vacinação. 
c) Condições precárias de higiene e falta de saneamento básico. 
d) Uso de agulhas e seringas compartilhadas. 
 
18 - Quais os sinais e sintomas da dengue hemorrágica? 
a) Sangramento gastrintestinal, hepatomegalia e insuficiência circulatória. 
b) Febre baixa, cansaço, cefaléia intensa.  
c) Dor no fundo dos olhos, vômito e mialgia. 
d) Diarreia, dor abdominal e febre. 
 
19 - A hanseníase é uma doença infecciosa crônica degenerativa que afeta nervos e pele, seu período de 
incubação é: 
a) Em média 2 a 4 semanas após o contagio. 
b) Em média 1 a 5 meses após a entrada da bactéria no organismo. 
c) A incubação é imediata após o contato da bactéria com o organismo. 
d) Em média de 3 a 5 anos após o contagio. 
 
20 - A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria, ela pode se apresentar nas 
formas: 
a) Clássica e comum. 
b) Intrínseca e extrínseca.  
c) Pulmonar e extrapulmonar. 
d) Infecciosa e crônica. 
 
21 - A vacina contra hepatite B, após a abertura do frasco-ampola de multidose, desde que seja respeitada as 
condições de assepsia e conservação, a vacina pode ser utilizada: 
a) Até 6 horas após a abertura do frasco. 
b) Até 8 horas após a abertura do frasco. 
c) Até 12 horas após a abertura do fraco. 
d) Pode ser utilizada até o término de seu prazo de validade. 
 
22 - Após a aplicação da vacina contra hepatite B, nas primeiras 48 a 72 horas quais os efeitos colaterais mais 
comuns: 
a) Vômito, mal estar geral e sonolência. 
b) Mal estar, cefaléia, febre baixa e fadiga. 
c) Diarreia, febre alfa e câimbra. 
d) A vacina contra hepatite B não tem efeito colaterais. 
 
23 - A vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) qual o volume que corresponde a cada dose: 
a) 0,025 ml. 
b) 0,1 ml. 
c) 0,5 ml. 
d) 1 ml. 
 
24 - A vacina anti-sarampo, qual o volume que corresponde a dose e sua via de administração? 
a) Via intramuscular, volume 0,5 ml. 
b) Via intradermica, volume 1 ml. 
c) Via intramuscular, volume 1 ml. 
d) Via subcutânea, volume 0,5 ml. 
 
25 - A vacina tríplice viral, após a abertura do frasco-ampola de multidose, desde que seja respeitada as 
condições de assepsia e conservação, a vacina pode ser utilizada: 
a) Até 6 horas após a abertura do frasco. 
b) Até 8 horas após a abertura do frasco. 
c) Até 12 horas após a abertura do fraco. 
d) Pode ser utilizada até o término de seu prazo de validade. 
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26 - Quais são as vacinas para população especiais? 
a) Vacina contra a influenza e contra a infecção por pneumococo. 
b) Vacina contra hepatite B e contra influenza. 
c) Vacina contra tétano e contra pneumonia. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27 - O SUS passou a existir desde: 
a) 1980. 
b) 1988. 
c) 1990. 
d) 1994. 
 
28 - A AIDS é uma síndrome caracteriza pela diminuição da resposta imunológica do organismo, o que é 
síndrome? 
a) É um conjunto de sinais e sintomas. 
b) São medicamentos que diminuem ou impedem a multiplicação do retrovírus. 
c) É a diminuição da resposta imunológica. 
d) Todas as alternativas estão incorreta. 
 
29 - O condiloma acuminado é uma doença infecciosa causada por vírus, ela é especialmente perigosa quando 
afeta: 
a) Idosos. 
b) Crianças. 
c) Gestantes. 
d) Homens. 
 
30 - O cancro mole é causada por bactéria de contagio exclusivamente: 
a) Sistema respiratório. 
b) Transfusão sanguínea. 
c) Material biológico contaminado. 
d) Sexual. 
 
 

 




