
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - De acordo com a portaria 648 de 2006, a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Das assertivas abaixo responsabilidades da 
esfera municipal de saúde: 
I - Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluído as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. 
II - Incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB fixo e 
variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal. 
III - Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos humanos para 
gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção Básica. 
IV - Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da 
avaliação da Atenção Básica. 
Estão corretas somente as assertivas abaixo: 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I e II. 
d) III e IV. 
 
12 - O PACTO PELA VIDA está constituído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em 
objetivos de processos e resultados derivados da análise de situação de saúde do país. São prioridades do pacto 
pela vida, EXCETO: 
a) Câncer de pulmão e câncer de mama. 
b) Saúde do idoso e promoção da saúde. 
c) Mortalidade infantil e materna. 
d) Atenção básica a saúde. 
 
13 - De acordo com a portaria 648, para fazer jus ao financiamento específico do PAB VARIÁVEL, o distrito 
federal e os municípios devem aderir às estratégias nacionais. Marque a alternativa incorreta: 
a) Saúde da família. 
b) Saúde no sistema penitenciário. 
c) Saúde mental. 
d) Saúde indígena. 
 
14 - A constituição federal de 1988 é o marco para mudanças no cenário brasileiro na saúde. As estratégias 
ocorreram após a implantação do SUS. De acordo com a constituinte podemos afirmar:  
a) A saúde é um direito de todos e dever do estado.  
b) Uma das doutrinas do SUS é a transversalidade.  
c) Todo cidadão deve contribuir ao INAMPS para usar os serviços de saúde. 
d) A iniciativa privada não poderá participar do SUS.  
 
15 - De acordo com Alei 8080/90, estão incluídos no campo de atuação do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
Marque a alternativa incorreta: 
a) Vigilância sanitária e saúde do trabalhador. 
b) Ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.  
c) Vigilância epidemiológica e fiscalização e a inspeção de alimentos. 
d) Vigilância Nutricional e orientação alimentar e animal. 
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16 - O diabetes mellitus é uma doença metabólica de grande importância. Sobre a diabetes podemos afirmar: 
a) É uma das principais doenças crônicas transmissíveis. 
b) A insulinoterapia não é alternativa para seu tratamento.  
c) As sulfoniureias é um medicamento de escolha para tratamento.  
d) Os hábitos alimentares não devem ser modificados quando o paciente tem esta doença.   
 
17 - O Programa Nacional de Imunização – PNI, é reconhecido como programa eficiente no Brasil. Podemos 
afirmar que sua implantação ocorreu em:  
a) 1990. 
b) 1973. 
c) 1954. 
d) 1953. 
 
18 - O diagnóstico Administrativo/Situacional de Enfermagem e de Saúde constitui a fase inicial do processo de 
planejamento, e define-se como um método de identificação e análise de uma realidade e de suas necessidades, 
com vista à elaboração de propostas de organização e/ou reorganização: 
a) Levantamento de dados. 
b) Análise dos dados obtidos e estabelecimento de prioridades. 
c) Propostas de organização e/ou reorganização com justificativas. 
d) Elaboração do SIAB. 
 
19 - A gastrostomia endoscópica percutânea é uma indicação para pacientes que não conseguem alimentação por 
via oral. Quanto a administração da dieta e medicações podemos afirmar, EXCETO: 
a) Iniciar a dieta 4h após o procedimento em volumes de 50ml a 100 ml. 
b) Iniciar a alimentação lentamente a aumentar a velocidade gradualmente. 
c) Administrar medicação junto com a dieta. 
d) Os alimentos devem estar sempre em temperatura ambiente e não usar líquidos ácidos.  
 
20 - Sobre sistematização da assistência em enfermagem - SAE, podemos afirmar: 
a) A implementação da SAE, deve ocorrer em toda instituição de saúde, pública e privada.  
b) Nos casos de assistência domiciliar – HOME CARE, o prontuário do paciente fica com o profissional enfermeiro.  
c) A sistematização da assistência é registrada em prontuário em 3 etapas. 
d) A consulta de enfermagem compreende o exame físico exclusivamente.  
 
21 - O pré-natal é o acompanhamento da gestante para prevenir complicações. São considerados sinais de perigo 
durante a gestação. Marque a incorreta: 
a) Baixos níveis pressóricos. 
b) Contrações e endurecimento da barriga anterior a 8 meses.  
c) Perda de líquido e sangramentos após 1° trimestre da gestação.  
d) Disúria e febre. 
 
22 - São considerado doença de notificação compulsória: 
a) Tuberculose. 
b) Hipertensão. 
c) Hanseníase. 
d) Difteria. 
 
23 - A informação é fundamental para a democratização da saúde e o aprimoramento de sua gestão. No 
programa saúde da família o sistema de cadastro que orienta o planejamento da saúde local é denominado: 
a) SISMAMA. 
b) SISCOLO. 
c) SIAB. 
d) SINAN. 
 
24 - A raiva é uma doença grave que ataca as células nervosas. Sobre o esquema de vacinação anti – rábica, 
podemos afirmar: 
a) A primeira dose de vacina anti-rábica deve ser realizada 10 dias após o contato com o animal doente.  
b) Não é necessária vacinação para casso de acidentes em mãos e dedos.  
c) O esquema da vacinação anti-rábica deve ser 5 doses para casos suspeitos. Sendo 1° dose no dia do 
acidente/atendimento, 2° dose no 3° dia após o 1° dose, 3° dose será realizado no 7° dia, 4° dose deverá ser realizada no 
14° dia e a 5° dose 28° dia.  
d) Não é necessário observação do animal agressor.  
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25 - De acordo com a portaria 648 e sobre o processo de trabalho das equipes da atenção básica e suas 
características podemos afirmar: 
I - Definição do território de atuação das UBS. 
II - Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais 
freqüentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea. 
III - Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde doença da população e 
ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 
IV - Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos 
evitáveis. 
V - Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao apoio 
diagnóstico e laboratorial. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I, II, III e V somente. 
b) Todas as afirmativas. 
c) I, II e III somente. 
d) I somente. 
 

 
 

  
 







