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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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VALE POR DOIS? 
Fernando Sabino 

 
1° Pela manhã, a sair de casa, olha antes à janela: 
2º – Estará fazendo frio ou calor? 
3º Veste um terno de casimira, torna a tirar, põe um tropical. Já pronto para sair, conclui que está frio, devia ter ficado com 
o de casimira. Enfim... Consulta aflitivamente o céu nublado: será que vai chover? 
4º Volta para pegar o guarda-chuva – um homem prevenido vale por dois: pode ser que chova. Já no elevador, resolve 
mudar de ideia: mas também pode ser que não chova. Carregar esse trambolho! Torna a subir, larga em casa o guarda-chuva. 
5º Já na esquina, cossa a cabeça, irresoluto: de ônibus ou de táxi? Se passar um lotação jeitozo eu tomo. Eis que aparece 
um. Vem em disparada, quase o atropela, para deter-se ao sinal que lhe fez. Não, não entro: esse são dos doidos, que sai 
alucinado por aí. 
6º Deixa que outros passageiros entrem – quando afinal se decide também a entrar, é barrado pelo motorista: não tem 
mais lugar. De táxi, pois. Passa um táxi vazio, fica na dívida, não lhe faz sinal algum. Logo virá outro – pensa, irritado, e se vê 
de súbito entrando num lotação. Ainda bem não se sentara, já se arrependia: é um absurdo, são desvairados esses motoristas, 
como é que deixam gente assim tirar carteira? Assassinos – assassinos do volante. Melhor saltar aqui, logo de uma vez. Poderia 
esperar ainda dois ou três quarteirões, ficaria mais perto... Deu o sinal: salto aqui, decidiu-se. O lotação parou. 
7º – Pode tocar, foi engano – balbuciou para o motorista. 
8º  Já de pé na calçada, vacila entre as duas ruas que se oferecem: uma, mais longa, sombreada; outra, direita, castigada 
pelo sol. Não iria chover, pois: sua primeira vitória neste dia. 
9º Se for por esta rua, chego atrasado, mas por esta outra, com tanto calor... 
10º  Só então se lembra que ainda não tomou café: entra no bar da esquina e senta-se a uma das mesas: 
11º – Um cafezinho. 
12º O garçom lhe informa que não servem cafezinho nas mesas, só no balcão. Pensa em levantar-se, chega mesmo a 
empurrar a cadeira para trás, mas reage: pois então tomaria outra coisa ora essa. Como também pode simplesmente sair do bar 
sem tomar nada, não é isso mesmo? 
13º – Me traga uma média – ordena, com voz segura que a si mesmo espantou. Interiormente sorri de felicidade – mais um 
problema resolvido. 
14º – Simples ou com leite? Pergunta o garçom, antes de servir. 
15º Ele ergue os olhos aflitos para o seu algoz, e sente vontade de chorar. 
 
01 - Atente para o quinto parágrafo e assinale a alternativa que identifica corretamente os erros que apresenta: 
a) ortografia e concordância verbal. 
b) regência verbal. 
c) regência verbal e concordância verbal. 
d) ortografia e acentuação gráfica. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O tema da crônica de Fernando Sabino é a indecisão humana. 
II - Para o personagem, o garçom tornou-se algoz porque o obriga a mais uma decisão. 
III - Pelo texto concluímos que o termo tropical é impróprio para dias frios. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II. 
b) Somente I e III. 
c) Somente II e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - “De táxi pois.” (6º parágrafo) “Não iria chover, pois:” (8º parágrafo). O elemento coesivo pois é bastante adequado 
ao desenvolvimento do tema, porque: 
a) Apresenta uma afirmação conclusiva, em seguida a tantas dúvidas e hesitações. 
b) Introduz uma explicação para os indecisos pensamentos anteriores. 
c) Sugere uma ilusória decisão que acaba não se concretizando. 
d) Continua a indicar a mesma incerteza que caracterizou as afirmações anteriores. 
 
04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto em: 
a) para pegar o guarda-chuva = para pegá-lo. 
b) a empurrar a cadeira = a empurrá-la. 
c) veste um terno de casimira = veste-lhe. 
d) larga em casa o guarda-chuva = larga-o em casa. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes às palavras retiradas do texto e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com a norma culta o plural no diminutivo de “bar” é “barezinhos”. 
b) O plural de guarda-chuva é guardas-chuvas. 
c) Os substantivos motorista e algoz quanto ao gênero são comuns de dois gêneros. 
d) A paroxítona vitória é acentuada porque termina em ditongo decrescente. 
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06 - Os elementos coesivos destacados no texto (quando, se e mas) estão associados a uma determinada interpretação. 
Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta: 
a) conclusão – conformativa – adição. 
b) explicação – concessão – aversão. 
c) consequência – explicação – conformativa. 
d) tempo – condição – oposição. 
 
07 - O volume de um cilindro reto em que o diâmetro mede 8 cm, e cuja altura mede o triplo do raio é de: 
a) 96π cm3. 
b) 192π cm3. 
c) 384π cm3. 
d) 1536π cm3. 
 
08 - Em um grupo de 35 pessoas, sabe-se que 60% delas já viajaram para Natal-RN e que 4/5 já viajaram para Fortaleza-
CE. O número de pessoas desse grupo que já viajaram para essas duas cidades é igual a: 
a) 7. 
b) 14. 
c) 21. 
d) 28. 
 
09 - Beto comprou uma jaqueta e duas calças por R$ 228,80. Sabe-se que cada calça custou 3/5 do valor da jaqueta. Se 
Beto tivesse comprado apenas uma jaqueta e uma calça, teria pago: 
a) R$ 144,60. 
b) R$ 146,40. 
c) R$ 166,40. 
d) R$ 166,60. 
 
10 - Milton disse para Antônio: se eu te doasse 20% das figurinhas que possuo, ainda assim eu ficaria com o dobro do 
número de figurinhas que você teria após receber minha doação. Para que isso seja verdade, o número de figurinhas que 
Antônio possui deve ser de: 
a) no mínimo 1. 
b) no mínimo 2. 
c) no mínimo 4. 
d) no mínimo 6. 
 
11 - A libertação dos escravos antecedeu a que outro fato marcante da história do Brasil? 
a) Dia do Fico. 
b) Independência do Brasil. 
c) Proclamação da República. 
d) Retorno de Dom Pedro I para Portugal. 
 
12 - Quem foi o Primeiro Prefeito de Sertanópolis? 
a) João Ferraz. 
b) Luis Deliberador. 
c) Miguel Correa Pinto. 
d) Saturnino Borges Teixeira. 
 
13 - Somadas, estas duas Regiões Geográficas, ambas possuem mais da metade dos Estados do Brasil, estamos falando 
de: 
a) Centro-Oeste e Nordeste. 
b) Centro-Oeste e Norte. 
c) Centro-Oeste e Sudeste. 
d) Nordeste e Norte. 
 
14 - Um dos ideais de Tiradentes era a diminuição da carga tributária paga a Portugal, que já era efetuada diretamente 
nas fundições de ouro, a cobrança era feita através de um imposto que ficou conhecido à época como “derrama”. Qual 
era o percentual deste tributo? 
a) 20% (vinte por cento). 
b) 25% (vinte e cinco por cento). 
c) 30% (trinta por cento). 
d) 33% (trinta e três por cento). 
 
15 - Doença bacteriana de evolução progressiva e crônica que acomete preferencialmente, a pele e mucosas das regiões 
perianais, genitais e inguinais podendo ocasionar lesões granulomatosas e destrutivas. O relato acima descreve a doença 
sexualmente transmissível. Marque a correta: 
a) Candídiase.    c) Donovanose. 
b) Gonorréia.    d) Amebíase. 
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16 - A doença infecciosa não contagiosa, causada por protozoário, transmissão vetorial que acomete a pele e mucosas. É 
primariamente uma infecção zoonótica que afeta outros animais que não o homem. A doença acima é. Marque a correta: 
a) Leishmaniose tegumentar. 
b) Dermatite infecciosa. 
c) Amebíase. 
d) Herpes Zooster. 
 
17 - São características do agente etiológico da leishmaniose visceral. EXCETO: 
a) Parasita intracelular obrigatório. 
b) Protozoário do gênero Leishmania. 
c) Dentro do tubo digestivo a bactéria se forma em cilindros.  
d) As amastigotas se diferencial em promastigotas.  
 
18 - Sobre a poliomielite, podemos afirmar. EXCETO: 
a) A paralisia dos músculos respiratórios e da deglutição implica em riscos de vida para o paciente.  
b) Para realizar o exame bacteriológico da doença é necessário amostras de fezes do caso suspeito.  
c) Umas das principais via de transmissão é a fecal-oral.  
d) O último caso registrado no Brasil foi em 1989.  
 
19 - A história das doenças e das epidemias transforma-se com ajuda da civilização, das mudanças sociais e econômicas. 
Podemos considerar como doenças declinantes no momento. EXCETO: 
a) Varíola. 
b) Tétano neonatal. 
c) Sarampo. 
d) AIDS. 
 
20 - A informação é essencial para a tomada de decisão (Rouquayrol, 2000). Os sistemas de informações devem ser 
valorizados pelos profissionais de saúde, tendo em vista a mudança que estas informações podem ajudar, concentrando 
objetivos de que os resultados colaborará com o planejamento das atividades e ações da saúde. Os dados do Sistema de 
Informações sobre a Mortalidade (SIM) permitem calcular importantes indicadores. São eles:  
I - Taxa ou coeficiente de mortalidade e mortalidade proporcional por grandes grupos de causas.  
II - Delineamento do perfil de morbidade de uma área. 
III - Mortalidade por causas específicas  
IV - Proporção de nascidos vivos de baixo peso.  
ESTÃO CORRETAS: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Apenas a afirmativa IV. 
 
21 - Os sinais indicativos abaixo podem justificar a seguinte infecção por:  
I - Febre alta persistente. 
II - Tuberculose pulmonar.  
III - Anemia por mais de 30 dias. 
IV - Herpes simples em brônquio.  
V - Nefropatia. 
Assinale a alternativa correta: 
a) HCV 
b) HIV  
c) HPV 
d) HVB 
 
22 - De acordo com a LEI 8080/90, artigo 5, dos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS:  
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no 
§1º do artigo 2º desta Lei. 
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.  
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Apenas a afirmativa III. 
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23 - De acordo com a LEI 8080/90, artigo 7, são princípios do SUS. Podemos afirmar:  
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II - integralidade de assistência, entendida como um 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. 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V.  
c) Apenas as afirmativas III, IV e V.  
d) Apenas as afirmativas IV e V. 
 
24 - De acordo com a LEI 8142/90, dispõe sobre:  
a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS.  
b) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
d) Dispõe sobre a emenda constitucional 29. 
 
25 - O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos 
e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, 
estaduais e municipais. São prioridades do PACTO PELA VIDA. EXCETO:  
a) Saúde do Idoso. 
b) Promoção Social. 
c) Atenção Básica à Saúde. 
d) Mortalidade Materna e Infantil. 
 
26 - De acordo com o PACTO DE GESTÃO DO SUS, são prioridades deste pacto: 
I - Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos. 
II - Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional. 
III - Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde. 
IV - Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de 
cada uma delas. 
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, e IV. 
c) Apenas as afirmativas II, III, e IV. 
d) Apenas a afirmativa IV. 
 
27 - Assinale a questão em que o agente etiológico corresponde com a patologia. EXCETO: 
a) Amebíase – protozoário. 
b) Ancilostomíase – nematódeos. 
c) Cólera – bactéria. 
d) Febre maculosa – vírus. 
 
28 - O período de incubação do botulismo alimentar é: 
a) 12 horas a 10 dias. 
b) 4 dias a 14 dias. 
c) 5 dias a 15 dias. 
d) 6 dias a 14 dias. 
 
29 - Sobre o Pré-natal podemos afirmar. EXCETO: 
a) A vacina anti-tetanica deve ser aplicada um reforço caso a gestante tenha sido vacinada há mais de 5 anos. 
b) O exame de urina é dispensável. 
c) A coleta do exame estreptococos beta hemolítico na região vaginal é extremamente importante.  
d) A gestante deve realizar no mínimo 6 consultas.  
 
30 - Os imunobiológicos devem ser conservados em temperatura:  
a) 2 e 4. 
b) 4 e 8.  
c) 2 e 8. 
d) 4 e 6. 
 
 

 
 




