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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Responda as questões abaixo de acordo com o que dispõem a 
Lei Federal nº 8.080/90 e a Lei Federal nº 8.142/90. 
 

QUESTÃO 16 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício; 

B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação; 

C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade; 

D) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País; 

E) Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a 
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 
físico, mental e social. 

 

QUESTÃO 17 

São objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS, exceto: 
 

A) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; 

B) A divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; 

C) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos 
campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; 

D) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas; 

E) A erradicação das doenças que assolam a população mundial. 
 

QUESTÃO 18 

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde – SUS, exceto: 
 

A) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho; 

B) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e 
a participação na sua produção; 

C) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde; 

D) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano e animal; 

E) A participação no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

QUESTÃO 19 

O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde é denominado: 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância endêmica; 
D) Vigilância de zoonoses; 
E) Vigilância social. 
 

QUESTÃO 20 

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos é denominado: 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância endêmica; 
D) Vigilância de zoonoses; 
E) Vigilância social. 
 

QUESTÃO 21 

Não estão incluídas dentre as ações que se destinam à promoção 
e proteção da saúde do trabalhador: 
 
A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho; 
B) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
C) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical 

e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, 
doença profissional e do trabalho; 

D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 
públicas e privadas; 

E) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no 
processo de trabalho, não contando na sua elaboração com a 
colaboração das entidades sindicais. 

 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um dos 
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde – SUS: 
 
A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie; 
B) Direito à informação, às pessoas assistidas, quando 

comprovadamente estáveis emocionalmente, sobre sua 
saúde; 

C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 
de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; 

E) Participação da comunidade. 
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QUESTÃO 23 

A direção do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da 
União, é exercida: 
 
A) Pela Presidência da República; 
B) Pela Casa Civil; 
C) Pelo Ministério da Saúde; 
D) Pelo Ministério do Planejamento; 
E) Pelo Controladoria-Geral da União. 
 

QUESTÃO 24 

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada: 
 
A) 1 ano; 
B) 2 anos; 
C) 3 anos; 
D) 4 anos; 
E) 5 anos. 
 

QUESTÃO 25 

Ordinariamente, a Conferência de Saúde será convocada: 
 
A) Pelo Poder Executivo; 
B) Pelo Poder Legislativo; 
C) Pelo Poder Judiciário; 
D) Pelo Conselho de Saúde; 
E) Pelo Ministério Público. 
 

QUESTÃO 26 

Sobre o Conselho de Saúde, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Atua em caráter permanente e deliberativo; 
B) É um órgão composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários; 
C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância correspondente, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros; 

D) Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo; 

E) Embora integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, não 
atua de forma colegiada. 

 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o significado da 
sigla CONASS: 
 
A) Conferência Nacional de Serviços de Saúde; 
B) Conferência Nacional de Secretários de Saúde; 
C) Conselho Nacional de Serviços de Saúde; 
D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 
E) Conselho Nacional de Servidores de Saúde. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o significado da 
sigla CONASEMS: 
 
A) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; 
B) Conferência Nacional de Secretários Municipais de Saúde; 
C) Conselho Nacional de Serviços Municipais de Saúde; 
D) Conferência Nacional de Serviços Municipais de Saúde; 
E) Conselho Nacional de Servidores Municipais de Saúde. 

QUESTÃO 29 

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não serão 
alocados como: 
 
A) Complemento de receitas oriundas de condenações em Ações 

Civis Públicas; 
B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus 

órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
C) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 

Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional; 
D) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 

Saúde; 
E) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
 

QUESTÃO 30 

Dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), será destinado 
aos Municípios o percentual de, pelo menos: 
 
A) 70%; 
B) 60%; 
C) 50%; 
D) 40%; 
E) 30%. 
 

QUESTÃO 31 

Após a regular destinação do percentual dos recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) aos Municípios, o que sobejar será 
destinado: 
 
A) À União; 
B) Aos Estados; 
C) Ao Senado Federal; 
D) À Câmara dos Deputados; 
E) Às igrejas. 
 

QUESTÃO 32 

Para possibilitar o recebimento dos recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) é necessária a existência de Comissão de 
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) que 
terá o prazo para implantação de: 
 
A) 1 ano; 
B) 2 anos; 
C) 3 anos; 
D) 4 anos; 
E) 5 anos. 
 

QUESTÃO 33 

A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais do Sistema Único de Saúde - SUS, abrangerá as 
seguintes atividades, exceto: 
 
A) Alimentação e nutrição; 
B) Saneamento e meio ambiente; 
C) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
D) Recursos naturais; 
E) Ciência e tecnologia. 
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QUESTÃO 34 

A formulação, avaliação e apoio às políticas de alimentação e 
nutrição compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 35 

A execução dos serviços de vigilância epidemiológica compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 36 

A execução dos serviços de vigilância sanitária compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 37 

O controle e fiscalização dos procedimentos de substâncias de 
interesse para a saúde compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 38 

A participação, junto com os órgãos afins, do controle dos 
agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde 
humana compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 39 

A elaboração de normas para regular as relações entre o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de 
assistência à saúde compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 
 

QUESTÃO 40 

A identificação dos serviços estaduais e municipais de referência 
nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de 
assistência à saúde compete: 
 

A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 41 

A execução dos serviços de saneamento básico compete: 
 

A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 42 

A coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde pública 
e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua 
organização administrativa compete: 
 

A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 43 

O estabelecimento de normas sobre a vigilância de fronteiras 
compete: 
 

A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 44 

A identificação de estabelecimentos hospitalares de referência e 
a gerência de sistemas públicos de alta complexidade, de 
referência estadual e regional, compete: 
 

A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 45 

A participação da definição de normas, critérios e padrões para o 
controle das condições e dos ambientes de trabalho e 
coordenação da política de saúde do trabalhador compete: 
 

A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
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QUESTÃO 46 

A execução dos serviços de saúde do trabalhador compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 47 

O estabelecimento do Sistema Nacional de Auditoria compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 48 

A prestação de apoio técnico e financeiro aos Municípios e 
execução supletiva de ações e serviços de saúde compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 49 

A promoção da descentralização para os Municípios dos serviços 
e das ações de saúde compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 

QUESTÃO 50 

A participação na formulação e na implementação das políticas 
de controle das agressões ao meio ambiente compete: 
 
A) Ao Ministério da Saúde; 
B) À direção nacional do Sistema Único de Saúde – SUS; 
C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde – SUS; 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS; 
E) À sociedade organizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




