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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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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
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    c) 8 
b) 7    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.     c) Apenas as afirmativas I, III, IV, V e VI. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.  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. 







