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Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões 01 a 03. 

CULTURA E LIBERDADE 
 

Ser livre implica poder optar, racionalmente, entre duas 
coisas. É precisamente o caráter racional dessa opção que faz 
da cultura a base, por excelência, da liberdade. 

Com efeito, toda e qualquer escolha instintiva, 
inconsciente ou desavisada pode, inclusive, ser feliz ou correta; 
mas nunca será um gesto de liberdade na plenitude da palavra. 

É, pois, a cultura, entendida como posse o mais 
integral possível dos valores científicos, morais ou filosóficos, 
que nos possibilita julgá-los, elegê-los conscientemente, depô-

los ou retificá-los. E isso é ser livre. 
Os sábios antigos que foram levados à prisão em 

nome de postulados que seus contemporâneos não admitiam, 

constituem, paradoxalmente, expressivo exemplo de homens 
livres. A prisão não os privou de sua eleição íntima e consciente; 
não os tornou, por conseguinte, menos livres. Certamente eles 
viram, em sua segregação social, não a perda da liberdade, mas 
o preço a pagar por tê-la exercido plenamente. 

No mundo atual em que opções políticas, religiosas, 

sociais e ideológicas as mais delicadas se nos impõem, a 
cultura já não é apenas um meio de chegar à liberdade, porém 

uma arma a utilizar na preservação da mesma. 
Cultuemo-nos, portanto. 
Pensar em liberdade, sem ter cultura, é como querer 

voar, tendo apenas condições para arrastar-se. 
(Édison Oliveira) 

 

01. É correto afirmar que, nesse texto, predominam: 
a) função referencial e gênero do tipo dissertativo. 
b) função conativa e gênero do tipo narrativo. 
c) função expressiva e gênero do tipo descritivo. 
d) função fática e gênero de conteúdo lírico. 

 
02. Assinale a opção em que os vocábulos destacados no texto 

correspondem à mesma regra de acentuação. 
a) locatário e já. 
b) excelência e sábios. 
c) científicos e contemporâneos. 
d) elegê-los e políticas. 

 
03. Sobre o vocábulo paradoxalmente, afirmamos que: 

1. possui 14 letras; 
2. possui 14 fonemas; 
3. possui 1 dífono; 
4. possui 1 dígrafo. 

a) Estão corretas as três primeiras afirmativas. 
b) Nenhuma das afirmativas está correta. 
c) Está correta apenas a primeira e a segunda afirmativa. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
04. Sobre adjetivos, assinale a alternativa a em que há o uso 

correto do grau comparativo de superioridade: 
a) A crise financeira atual é menos preocupante que a 

anterior. 
b) Vânia certamente é mais grande que Marta. 
c) O problema de Marta parecia mais complicado que o 

meu. 
d) Maria parece ser mais boa que Paulo. 

 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas 

da oração abaixo: 
 

“Os ________ estão sempre ______ para perigos 
______ em seu país. 

 

a) Escocezes – alertos – eminentes. 
b) Escoceses – alerta – iminentes. 
c) Escoceses – alertas – eminentes. 
d) Escocezes – alertos – iminentes. 

06. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas 
do trecho: “O perdão e a vingança se opõem frontalmente: 
________ degrada os homens, ________ os eleva.” 
a) esta, aquele. 
b) essa, esse. 
c) esta, esse. 
d) aquela, este. 

 
 
 
 
07. Assinale a única assertiva que contém um raciocínio 

incoerente. 
a) Um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes e os 

ângulos internos não congruentes é chamado losango. 
b) O icoságono é um polígono que possui 20 lados. 
c) Todo paralelogramo que tem os 4 lados congruentes é 

um quadrado. 
d) O quadrado é ao mesmo tempo um losango e um 

retângulo. 
 

08. Sejam os conjuntos: A = { números primos menores que 15}, 
B = {números ímpares menores que 10} e C = { múltiplos 
positivos de 3}. Assinale a única assertiva correta: 
a) A – B = {9, 11, 13} 
b) A ∩ B = {1, 3, 5, 7} 
c) A ∩ C = {3, 15} 
d) B ᴜ C = {1, 3, 5, 6, 7, 9} 

 
09. Com 1 litro de combustível, um carro percorre 9500m. 

Quantos litros esse carro consumirá para percorrer 
106,4km? 
a) 112 litros 
b) 1010,80 litros 
c) 11,2 litros 
d) 0,0112 litros 

 
10. Numa divisão exata, o quociente é 1. Portanto: 

a) O divisor é 1; 
b) O dividendo é 1; 
c) O dividendo é igual ao divisor; 
d) O divisor é o dobro do dividendo. 

 
11. Indique a sentença correta: 

a) O elemento neutro da multiplicação é o número 1. 
b) O elemento neutro da adição é o número 1. 
c) O elemento neutro da multiplicação é o número 0. 
d) O 1 é o elemento neutro da divisão. 

 
12. Paulo comprou uma TV de plasma e obteve um desconto de 

7,5% sobre o preço marcado na etiqueta. Sabendo que na 
etiqueta estava marcando o preço de R$ 2.500,00, 
determine o valor do desconto e o valor pago por Paulo, 
respectivamente: 
a) R$ 147,00; R$ 2.353,00 
b) R$ 197,50; R$ 2.302,50 
c) R$ 190,00; R$ 2.310,00 
d) R$ 187,50; R$ 2.312,50 

 
 
 

 
13. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 

Único de Saúde-SUS, seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de que forma? 
a) Universal e integral em nível hierarquizado; 
b) Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente; 
c) Complementar nas três esferas de governo; 
d) Articulada, quanto aos recursos técnicos e voltadas para 

a cobertura total das ações de saúde. 
 
 

PORTUGUÊS 

MATEMÁTICA 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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14. Tendo como referencia a Lei 8080 “Art. 13, a articulação de 
políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 
abrangerá, em especial, as seguintes atividades:” 

I. Alimentação e nutrição; 
II. Saneamento e meio ambiente; 

III. Recursos humanos;  
IV. Saúde do trabalhador;  
V. Ciência e tecnologia; 
VI. Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia. 

 
Responda corretamente.  

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas; 
b) Apenas a afirmativa II está errada; 
c) Todas as afirmativas estão corretas; 
d) Apenas as afirmativas II e VI estão erradas. 

 
15. Os serviços de saúde, conforme a Lei 8080 são divididos 

por: 
a) Número de habitantes; 
b) Perfil epidemiológico; 
c) Níveis de Complexidade; 
d) Decisão político-administrativa. 

 
16. Analise as afirmativas sobre a Crise do INAMPS nos anos 

80, e responda corretamente. 
 

I. A crise do petróleo que abateu a economia brasileira na 
segunda metade da década de 1970 e no início da 
década de 1980 trouxe também prejuízos financeiros - 
e políticos - para o INAMPS.  

II. A Previdência Social em 1985 era apontada como 
falida; 

III. A viabilidade da previdência social e de um sistema de 
saúde eficiente, era sustentada nos anos 80 pelo 
neoliberalismo.  

IV. Da abertura democrática à Nova República, o déficit 
previdenciário aumentava ano após ano.  

 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) I,III e IV; 
d) I,II e IV. 

 
17. O Sistema Único de Saúde (SUS) é a denominação do 

sistema público de saúde brasileiro, considerado um dos 
maiores sistemas públicos de saúde do mundo.. 
Analise as afirmativas sobre o SUS e responda com (V) 
Verdadeiro e (F) Falso 
 

(  ) Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 196 como um “direito de todos” e “dever 
do Estado” e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, 
a qual operacionaliza o atendimento público da 
saúde. 

(  ) Antes do advento do SUS, a atuação do Ministério 
da Saúde se resumia às atividades de promoção de 
saúde e prevenção de doenças. 

(  ) O SUS existe em três níveis, também chamados de 
esferas, sendo a Municipal subordinada à Estadual 
e a Estadual, subordinada à Federal. 

(  ) Os municípios têm assumido papel cada vez mais 
importante na prestação e no gerenciamento dos 
serviços de saúde; as transferências passaram a ser 
"fundo-a-fundo", baseadas no número de 
atendimentos. 

 
A sequência correta é: 
a) V V F F  
b) F F F V  
c) V V V F  
d) F F V V   

 
 

18. Segundo o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao 
SUS, exceto: 
a) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho; 
b) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 
c) Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou 

ausência de demanda municipal justifiquem uma rede 
regional de serviços, descentralizada, no âmbito do 
respectivo Estado; 

d) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 
 

 
 
 
19. Quais os símbolos do Município de Girau do Ponciano? 

a) Bandeira, praças históricas e hinos. 
b) Hinos e Bandeira. 
c) Bandeira e Brasão Municipal. 
d) Brasão Municipal, monumentos históricos e hinos. 

20. Quando ocorreu o desmembramento oficial de Girau do 
Ponciano e a cidade de Traipu? 
a) 1º de janeiro de 1958. 
b) 1º de janeiro de 1959. 
c) 1º de março de 1958. 
d) 1º de março de 1959. 

 
21. Quem foi o primeiro prefeito eleito da cidade de Girau do 

Ponciano? 
a) Jair Rodrigues de Melo. 
b) João Pudencio Rodrigues. 
c) Aberlardo da Silva Ramos. 
d) Vicente Ramos da Silva. 

 
22. De acordo com a Lei Orgânica de Girau do Ponciano, compete 

ao Município a instituição de impostos, exceto sobre: 
a) Propriedade territorial urbana e rural 
b) Serviços de qualquer natureza 
c) Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos 
d) Contribuição de iluminação pública 

23. Qual prazo detém o Prefeito Municipal para enviar a prestação 
de contas do exercício findo? 
a) 30 dias 
b) 45 dias 
c) 60 dias 
d) 120 dias 

24. São personalidades que se destacaram na emancipação política 
de Girau do Ponciano, EXCETO: 
a) Luiz de Albuquerque Lima. 
b) Pedro Lima dos Santos. 
c) Manoel João Neto. 
d) Manoel Firmino de Oliveira. 

 
 
 

 
25. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), na área da 

saúde, é: 
a) Uma prioridade nacional, com responsabilidades 

orçamentárias dos governos federal, estadual e 
municipal; 

b) Uma prioridade nacional, com responsabilidade 
orçamentária do governo federal; 

c) Uma prioridade estadual, com responsabilidades de 
monitoramento e assessoria dos governos, estadual e 
municipal; 

d) Uma prioridade municipal, com responsabilidades 
orçamentárias do município. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - GIRAU DO PONCIANO  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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26. O edema pulmonar agudo é uma emergência médica, 
causada por, exceto:  
a) Excesso de líquido nos pulmões; 
b) Excesso de líquidos nos espaços intersticiais; 
c) Excesso de líquidos nos espaços intercostais. 
d) Excesso de líquido nos alvéolos. 

 
27. O excesso de sódio do líquido extracelular é chamado:  

a) Hipercalemia; 
b) Hipernatremia; 
c) Hipersalemia; 
d) Hipersodemia. 

 
28. Analise as afirmativas abaixo e responda corretamente. 
 

I. A deiscência da sutura em ferida abdominal pode 
ocorrer agudamente, de modo a permitir a protrusão de 
alças intestinais, envolvendo frequentemente dor e 
vômito.  

II. Esplenectomia é a remoção cirúrgica do baço.  
III. A histerectomia é um procedimento cirúrgico que visa a 

ressecção uterina, podendo ser total ou subtotal, 
preservando nesta última o colo do útero.  

IV. Traqueostomia é o procedimento em que é feita uma 
abertura na traqueia para inserção de uma cânula.  
 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) Apenas II,III e IV; 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
29. Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) 

Falso. 
(  ) Sinal de Goddell é um sinal gravídico, caracterizado 

pela hiperpigmentação da pele do rosto. 
(  ) O batimento cardíaco do  feto é audível 5cm acima da 

cicatriz umbilical . 
(  ) A partir de 4 a 6 semanas após o nascimento ocorre a 

regressão uterina 
(  ) Prolapso do cordão umbilical é uma emergência na 

qual o cordão se encontra imprensado entre o 
segmento fetal de apresentação e a pelve óssea da 
mãe, a vagina ou ambas. 

(  ) Gravidez ectópica é a implantação do ovo fertilizado 
fora da cavidade uterina. A localização mais comum é 
a trompa de falópio,em Geral do lado direito. 

A sequência correta é: 

a) F F V V V  
b) V V F F V 
c) F F F V F 
d) V V V F F 

 
30. Avalie os termos abaixo e relacione corretamente a primeira 

coluna conforme a definição contida na segunda:  
I. Polifagia  

II. Oligoposia  
III. Dísuria   
IV. Polaciúria 
V.   Oligúria  

 
(  ) Diminuição do volume de urina. 
(  ) Distúrbio patológico que leva o portador ao aumento 

do apetite. 
(  ) Micção dolorosa ou difícil. 
(  ) Diminuição da sede. 
(  ) Micção que ocorre mais frequentemente que o 

comum quando comparada ao padrão usual. 
A sequência correta é: 

a) IV,II,I,III e V 
b) V,I,III,II e IV; 
c)  II,IV, V,I e III; 
d) III, V,II,IV e I 

 

31. A atividade fetal é perceptível pela gestante a partir:  
a) do 3º mês gestacional; 
b) do 4º bimestre gestacional; 
c) do 2º trimestre gestacional; 
d) do 2º mês gestacional. 

 
32. A manobra de Leopold é feita por palpação abdominal e 

vaginal, e serve para:  
a) Avaliar a vitalidade fetal; 
b) Avaliar a presença de contrações uterina; 
c) Avaliar os batimentos Cárdio fetais; 
d) Avaliar a posição e a apresentação fetal. 

 
33. O sinal de Koplik, é uma característica presente em qual das 

viroses eruptivas elencadas abaixo?  
a) Sarampo. 
b) Parvovirose. 
c) Rubeola. 
d) Cachumba. 

 
34. A Raiva é uma doença letal, causada por:  

a) Uma bactéria; 
b) Uma toxina; 
c) Um esporo; 
d) Um vírus. 

 
35. A vacina contra hepatite B, em crianças menores de 2 anos, 

deve ser administrada:  
a) No músculo deltoide; 
b) No Glúteo; 
c) No músculo vasto lateral (coxa); 
d) No ventro-glúteo. 

 
36. A ressecção de um nervo, de um gânglio neural ou de uma 

cadeia simpática, é chamada de:  
a) Simpatectomia; 
b) Neurogangliosimpactomia; 
c) Nevralgectomia; 
d) Ganglionectomia. 

 
37. As aplicações frias têm por finalidade, exceto:  

a) Aliviar a dor; 
b) Promover vasodilatação; 
c) Estancar hemorragias; 
d) Diminuir inflamação. 

 
38. Dentre as características abaixo uma contra indica a 

administração de qualquer substância por via venosa. 
Baseado no enunciado responda corretamente:  
a) Não devem ser cáustica 
b) Não devem coagular albuminas; 
c) Devem conter pirógenos; 
d) Devem ser isotônicas. 

 
39. Que órgão do sistema neurológico, situado na região 

póstero-inferior do encéfalo é o coordenador da motricidade?  
a) Cerebelo; 
b) Encéfalo; 
c) Diencéfalo; 
d) Telencéfalo. 

 
40. Conceitue corretamente e respectivamente as seguintes 

terminologias utilizadas na área de saúde: Pirético – 
Epistaxe – Anasarca.  
a) Déficit de consciência - Sangramento Intestinal – Edema 

Localizado; 
b) Febre – Sangramento nasal – Edema Generalizado; 
c) Febre alta - Sangramento pulmonar – Edema Pulmonar; 
d) Sangramento Retal – Edema Palpebral. 

 
 

 







