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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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Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Robinson Crusoé 
 
       Meu nome é Robinson Crusoé. Nasci na velha cidade de Iorque, onde há um rio muito largo cheio de navios que 
entram e saem. 
       Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem 
pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas 
brisas! Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em mar alto. 
       Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre 
vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. 
       Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer, na cidade, ideia que eu não podia 
suportar. Trabalhar o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não ia comigo. 
       Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque. O mundo me chamava. Eu queria ver 
o mundo. 
       Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. 
       - A vida do marinheiro – disse ela – é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade que grande 
número de navios acabam naufragando. 
       Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse n’água. 
Depois me deu um bolo e me beijou: “É muito mais feliz quem fica na sua casa.” 
       Mas não ouvi os seus conselhos. Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser. 
       - Já fiz dezoito anos – disse um dia a mim mesmo – é tempo de começar – e, fugindo de casa, engajei-me num 
navio. 
 

(Robinson Crusoé. Trad. e adap. de Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1988. p. 5-6)  

 
01 - A visão dos navios provocava um sonho no menino. Todas as alternativas abaixo revelam esse sonho, exceto: 
a) Conhecer terras estranhas. 
b) Viver aventuras em alto-mar. 
c) Fugir das tempestades e monstros marinhos. 
d) Ver o mundo. 
 
02 - Assinale o trecho que demonstra a grande inquietação e o inconformismo de Robinson Crusoé: 
a) “Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em alto mar.” 
b) “Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque.” 
c) “Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada.” 
d) “Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser.” 
 
03 - No trecho “Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas brisas!”, 
a palavra destacada tem o sentido de: 
a) Quietas. 
b) Revestidas. 
c) Cheias. 
d) Esticadas. 
 
04 - Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 
05 - O plural correto dos termos sublinhados em “O capitão-mor estava junto ao navio-escola.” é: 
a) capitão-mores /// navios- escolas. 
b) capitães- mor /// navio- escolas. 
c) capitão- mors /// navios-escola. 
d) capitães-mores /// navios-escola. 
 
06 - A emancipação política definitiva e a instalação do Município de Jataizinho se deram: 
a) Com o intervalo aproximado de 1 ano. 
b) Com o intervalo aproximado de 2 anos. 
c) Com o intervalo aproximado de 3 anos. 
d) No mesmo ano. 
 
07 - De acordo com os dados do Censo 2.010 do IBGE, qual é a população do Município de Jataizinho? 
a) 11.875 habitantes.   c) 11.785 habitantes. 
b) 11.857 habitantes.   d) 11.578 habitantes. 
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08 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
09 - Nos tempos em que não possuía autonomia administrativa, nosso município pertenceu aos seguintes 
municípios abaixo, EXCETO: 
a) Assauí. 
b) Londrina. 
c) São Jerônimo. 
d) Tomazina. 
 
10 - O que aconteceu com o Município de Jataizinho em 20/10/1.938? 
a) O município foi extinto. 
b) O município foi recriado. 
c) O município passou a Sede da Comarca.  
d) O município sofreu uma inundação sendo totalmente arrasado. 
 
11 - 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 deste pacto: 
I - saúde do idoso. 
II - câncer de mama e próstata. 
III - mortalidade infantil e materna. 
IV - doenças emergentes e endemias: com ênfase na leishmaniose, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
Estão incorretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Apenas as afirmativas II e IV. 
 
12 - O Pacto pela Vida ao construir novos objetivos para assistência à saúde implantou quantos objetivos? 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9  
 
13 - De acordo com o pacto em defesa do SUS, podemos afirmar são ações para defesa do SUS, EXCETO: 
a) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um direito.   
b) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.  
c) Redução das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.  
d) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e Regulamentação da EC nº 29.  
 
14 - De acordo ainda com o Pacto pela Vida – pacto de gestão do SUS, podemos afirmar. São instrumentos da 
Regionalização:  
a) Plano Diretor de Regionalização – PDR. 
b) Plano Diretor de Investimento – PDI. 
c) Programação Pactuada e Integrada – PPI. 
d) Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 
  
15 - De acordo com o Pacto pela Vida são denominados blocos de financiamento: 
I - Atenção básica. 
II - Atenção de média e alta complexidade. 
III - Vigilância em Saúde. 
IV - Assistência Farmacêutica. 
V - Transplantes. 
VI - Divisão hospitalar. 
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas.  
b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, III, IV, V e VI. 
d) Apenas as afirmativas IV, V e VI. 
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16 - De acordo com a portaria 648, compete as secretarias municipais de saúde: 
I - Enviar mensalmente, ao Ministério da Saúde o consolidado das informações encaminhadas pelos municípios, 
autorizando a transferência dos incentivos financeiros federais aos municípios. 
II - estabelecer no Plano de Saúde estadual metas e prioridades para a Saúde da Família. 
III - estimular e viabilizar a capacitação específica dos profissionais das equipes de Saúde da Família. 
IV - realizar e manter atualizado o cadastro dos ACS, dos enfermeiros da equipe PACS e dos profissionais das 
equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, bem como da população residente na área de abrangência das 
equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e ACS, nos Sistemas Nacionais de Informação em Saúde definidos 
para esse fim. 
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Apenas a afirmativa IV. 
 
17 - A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da 
Família deve: 
I - ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes 
Saúde da Família atuam. 
II - atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos 
problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das 
famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da 
população. 
III - desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico 
situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 
IV - buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias. 
V - ser um espaço de construção de cidadania. 
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V. 
c) Apenas as afirmativas III, IV e V. 
d) Apenas a afirmativa II. 
 
18 - Um gestor bem intencionado, refletindo sobre o controle social do município que atua. Percebe que a 
estratégia saúde da família tem maior elo com a comunidade e resolve investir em capacitação. Qual profissional 
deverá mais ser estimulado por esse gestor? 
a) médicos. 
b) enfermeiros. 
c) auxiliares de serviços gerais. 
d) agente comunitário de saúde. 
 
19 - O mesmo gestor do caso acima, percebe que as internações por complicações cardiovasculares e doenças 
metabólicas tem aumentado. E solicita que as seguintes ferramentas sejam atualizadas pelas equipes da ESF. 
Marque a correta:  
a) FICHA B DIA e FICHA B HAS  
b) FICHA A  
c) FICHA D  
d) SINAM  
 
20 - A AIDS é um dos problemas de saúde pública. O programa DST-AIDS tem priorizado: 
a) A redução da transmissão por acidentes biológicos e doação de sangue. 
b) A redução da transmissão por uso de drogas injetáveis. 
c) A redução da transmissão vertical. 
d) A redução da transmissão sexual entre homossexuais e heterossexuais.  
 
21 - De acordo com a portaria 648, são atribuições específicas do agente comunitário de saúde: 
I - desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais 
ou coletividade. 
II - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. 
III - estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde 
e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. 
IV - organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco.  
V - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 
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Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I, III, e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Apenas as afirmativas IV e V. 
 
22 - São exames que devem ser solicitados no pré-natal, EXCETO: 
a) VDRL, hemograma completo e glicemia de jejum. 
b) Sorologia para toxoplasmose e rubéola, PCR. 
c) HBsAG, URINA ROTINA e ELISA ANTI-HIV. 
d) Glicemia de jejum, VDRL, HBsAG. 
 
23 - Umas das complicações da infecção urinária na gestação pode acarretar: 
a) Parto prematuro. 
b) Paralisia cerebral. 
c) Restrição de crescimento intra-uterino. 
d) Ganho de peso maior que esperado.  
 
24 - Uma adolescente chega ao PSF informa amenorréia e disúria. Na consulta ao indagar sobre as relações 
sexuais, informa que não faz uso de métodos contraceptivos, tem suspeita de estar grávida. Ao exame apresenta 
aumento das mamas e útero evoluído. A DUM foi dia 22.12.2011.  A data provável do parto – DPP será:  
a) 22.09.2012 
b) 29.09.2012 
c) 29.10.2012  
d) 22.10.2012  
 
25 - A política nacional de humanização apresenta como princípios os seguintes, EXCETO:  
a) transversalidade. 
b) integralidade. 
c) indissocialidade entre atenção e gestão. 
d) autonomia dos sujeitos e coletivos.  
   

26 - A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e 
programas do SUS.  A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato 
e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. A 
PNH é reconhecida como:  
a) Programa. 
b) Estrutura. 
c) Política. 
d) Estratégia. 
 
27 - De acordo com a LEI 8080/90, pode-se afirmar que: 
a) A iniciativa privada poderá participar de forma complementar do SUS. 
b) O trabalho e o lazer não são fatores condicionantes da saúde. 
c) A saúde é direito de todos e dever exclusivo do estado.  
d) A vigilância epidemiológica não é um dos campos de atuação do SUS. 
 
28 - De acordo com LEI 8142/90, são instâncias colegiadas do SUS: 
a) Conselho de saúde e fundo municipal de saúde. 
b) Conselho de saúde e conferências de saúde. 
c) Conferências de saúde e fundo de saúde. 
d) Conferências de saúde e planos de saúde. 
 
29 - A rede de frios está em uma vértice que tem como ideal realizar a imunização de qualidade. A vacina 
pneumocócica deve ser mantida na temperatura:  
a) + 4 e +8  
b) +1 e + 6  
c) +2 e +8  
d) +2 e +4  
 
30 - De acordo com a portaria 648, as equipes da estratégia saúde da família deve atender no máximo:  
a) 1000 pessoas. 
b) 100 famílias. 
c) 4.000 pessoas. 
d) 400 famílias. 







