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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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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 
topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - De acordo com a lei 7498/86, artigo 11, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo - lhe 
privativamente, exceto: 
a) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de 
serviço e de unidade de enfermagem. 
b) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços. 
c) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. 
d) Prevenção e controle sistemático das infecções hospitalar.  
 
12 - São doenças provocadas por vírus: 
a) Varicela e dengue  
b) Cárie e doença de Chagas 
c) Leptospirose e febre amarela 
d) Malária e doença de Chagas  
 
13 - Em atendimento a um paciente grave que precisa de via área avançada, tubo endotraqueal, como deve ser a 
sequência correta de ventilações: 
a) Realizar 30 compressões torácicas, já que está com entubação é descartada a ventilação.  
b) Realizar 2 ventilações por minuto, sempre no intervalo da compressões torácicas. 
c) Realizar de 6 a 8 ventilações por minuto sem interromper as compressões torácicas. 
d) Deverá realizar 2 ventilações cada uma de um segundo, 30 compressões torácicas.  
 
14 - O Programa Nacional de Imunização foi instalado em: 
a) 1973 
b) 1995 
c) 1997 
d) 2004 
 
15 - A mononucleose é uma síndrome infecciosa que atinge principalmente indivíduos entre 15 e 25 anos. 
Podendo ocorrer de forma assintomática. A forma de transmissão é: 
a) Contato de animais com o homem, ou seja, zoonose. 
b) É uma doença hídrica. 
c) A transmissão ocorre através do contato íntimo de secreções orais.  
d) Ocorre exclusivamente pelo contato sexual.  
 
16 - De acordo com a Política Nacional de Humanização – PNH, podemos afirmar: 
I - Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a tranversalidade e grupalidade 
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II - Modelo de atenção centrada na conduta queixa-conduta; 
III - Fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes profissionais.  
IV - Todo usuário deverá saber quem são os profissionais que cuidam da sua saúde.  
Marque a alternativa correta: 
a) I – É um dos desafios e avanços da PNH. 
b) II – É um marca da PNH. 
c) III – É um do princípios norteadores da PNH. 
d) IV – É uma marca da PNH. 
 
17 - Uma paciente chega à unidade de saúde, apresentando desvio de rima, fala arrastada, e com dificuldades 
para mexer braço e perna direita. Estamos diante de um caso de acidente vascular cerebral. Sobre o AVC, 
podemos afirmar:  
I - Pacientes devem ser investigados quanto ao acidente isquêmico e hemorrágico através da tomografia de 
crânio.  
II - Nos casos de AVC hemorrágico o paciente deverá receber fibrinoliticos nas próximas 3 horas do acidente.  
III - Os casos de AVC hemorrágico correspondem aos 75% dos acidentes ocorridos.  
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) Somente II. 
c) Somente I. 
d) Somente II e III. 
 
18 - Sobre o PACTO PELA VIDA, GESTÃO DO SUS, pode-se afirmar que as prioridades são:  
I - Estabelece a regionalização como diretrizes da gestão do SUS. 
II - Estabelece a descentralização como diretrizes da gestão do SUS. 
III - Estabelece a PPI como diretrizes para a gestão do SUS. 
Estão corretas:  
a) I, II e III. 
b) Somente I e II. 
c) Somente II. 
d) Somente III. 
 
19 - De acordo com a LEI 8142/90 que dispõe sobre o controle social e o financiamento do Sistema Único de 
Saúde, pode-se afirmar que: 
a) Para receberem recursos os municípios, Estados e Distritos Federal deverá contar exclusivamente com conselho de 
saúde.  
b) Para receberem recursos os municípios deverão apresentar o fundo nacional, conselho de saúde, mas os estados não 
precisam.  
c) Os recursos são repassados de forma regular, para os estados e de acordo com os programas serão encaminhados ao 
gestor municipal.  
d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados de acordo com os investimentos previstos no Plano 
Qüinqüenal do Ministério da Saúde.  
 
20 - São princípios da atenção básica, EXCETO: 
a) Equidade. 
b) Universalidade. 
c) Acessibilidade. 
d) Vínculo e continuidade. 
 
21 - De acordo com o PACTO PELA VIDA, em suas prioridades, podemos afirmar: 
a) Em relação ao câncer de mama, um dos seus objetivos é ampliar para 75% a cobertura de mamografia.  
b) Em relação a prioridade redução de mortalidade materna infantil um dos seus objetivos é reduzir a mortalidade 
neonatal em 5%, em 2006. 
c) Em relação a prioridade da promoção da saúde um dos seus objetivos é minimizar os impostos do cigarro.  
d) Em relação a prioridade da Atenção Básica, um dos seus objetivos é aumentar as UPAS.  
 
22 - Uma criança com 2 meses chega ao serviço de saúde para vacinação, quais vacinas devem ser aplicadas e 
qual a via de administração: 
a) Apenas febre amarela, IM. 
b) Poliomielite (oral), Rotavírus (IM), tetra (IM), Pneumocóccia 23 (IM). 
c) Poliomielite (oral), Rotavírus (oral), tetravalente (IM), Pneumocóccia 10 (IM). 
d) Somente pólio (IM), Rotavírus (oral). 
 
23 - Sobre a lei 8080/90, podemos afirmar:  
I - A direção nacional do SUS, compete formar consórcios administrativos intermunicipais. 
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II - A direção estadual do SUS, compete promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de 
saúde. 
III - A direção municipal do SUS, compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.  
Está (ao) incorreta (s): 
a) I, II e III. 
b) Somente I e III. 
c) Somente I. 
d) Somente II e III. 
 
24 - Sobre a LEI 8080/90, artigo 35, podemos afirmar que são critérios para a transferências de valores para os 
municípios, distrito federal e estados: 
I - Perfil demográfico. 
II - Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
III - Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.  
IV - Desempenho técnico, econômico e financeiro. 
Estão corretos com relação ao artigo 35: 
a) I, II, III e IV. 
b) Somente I, III e IV. 
c) Somente I e III. 
d) Somente IV. 
 
25- Os pacientes portadores de doenças imunossupressoras, manicures, profissionais da saúde e profissionais do 
sexo devem receber qual dose da vacina da hepatite B: 
a) 0,5 ml. 
b) 1,0 ml. 
c) 3,0 ml. 
d) 0,4 ml. 
 
26 - São princípios da política Nacional de Humanização: 
a) Inseparabilidade. 
b) Equidade. 
c) Vínculo. 
d) Acessibilidade. 
 
27 - O Sarampo é uma doença infecciosa aguda, as pequenas manchas brancas com halo eritematoso que surgem 
na altura dos pré-molares, e também denominado sinal patognômonico é chamado de:  
a) Sinal de Cacifo. 
b) Sinal de Koplik. 
c) Sinal de hematoma. 
d) Sinal de exantema. 
 
28 - A AIDS é uma doença que representa um dos maiores problemas da saúde pública da atualidade, sobre ela 
podemos afirmar: 
a) O vírus apresenta tropismo pelas células linfócitos TC4. 
b) O vírus apresenta tropismo pelas células linfócitos TCD4. 
c) A transmissão vertical não é um problema.  
d) Existem 8 vírus circulantes do HIV. 
 
29 - Um paciente diabético apresenta glicemia capilar de 39mgdl: 
a) Ele apresenta uma hiperglicemia. 
b) Ele provavelmente estará com uma cetoacidose. 
c) Ele apresenta uma hipoglicemia. 
d) Ele está em uma normoglicemia. 
 
30 - Alguns carbamatos são usados na farmacologia humana, como por exemplo, os inibidores de colinesterase 
utilizado no tratamento de pacientes com a doença de Alzheimer. Está correta: 
a) Rivastigmina. 
b) Digoxina. 
c) Atropina. 
d) Epirnefrina. 
 

 

 




