
867 – ASSISTENTE EM SAÚDE
MOTORISTA SOS

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

Espaço reservado para anotação das respostas

0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua Folha 
de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua 
Folha de Respostas.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, 
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

06/2012

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material transparente. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
0Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 
mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 04 de junho de 2012.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 

 
A coruja e a águia 

 

A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram 

fazer as pazes. 

– Basta de guerra – disse a coruja. – O mundo é tão 

grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os 

filhotes uma da outra. 

– Perfeitamente – respondeu a águia. – Também eu não 

quero outra coisa. 

– Nesse caso, combinemos isto: de ora em diante não 

comerás nunca os meus filhotes. 

– Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 

– Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos 

lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça 

especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já 

sabes, são os meus. 

– Está feito! – concluiu a águia. 

Dias depois, andando para a caça, a águia encontrou um 

ninho com três monstrengos dentro, que piavam de bico muito 

aberto. 

– Horríveis bichos! – disse ela. – Vê-se logo que não são 

os filhos da coruja. 

E comeu-os. 

Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste 

mãe chorou amargamente o desastre e foi justar contas com a 

rainha das aves. 

– Quê? – disse esta, admirada – Eram teus filhos aqueles 

monstrenguinhos? Pois, olha, não se pareciam nada com o 

retrato que deles me fizeste… 

 
(Monteiro Lobato. Fábulas. 50ª edição, Editora Brasiliense.  

São Paulo, 1994.) 
 
 
1. O ditado popular que mais se enquadra como moral da 

história é 
 

(A) “Quando um não quer, dois não brigam”. 
(B) “Quem o feio ama, bonito lhe parece”. 
(C) “Quem tudo quer nada tem”. 
(D) “De grão em grão a galinha enche o papo”. 
(E) “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. 

 
 
 
 
 
 

2. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) a águia comeu intencionalmente os filhotes da 
coruja, pois sabia que eram os mais feios da 
floresta. 

(B) a águia mentiu para a coruja ao dizer que não 
comeria seus filhotes. 

(C) a águia pensou que os filhotes do ninho não eram os 
da coruja por causa da descrição feita por esta. 

(D) a coruja ficou entristecida pelo fato da águia ter 
quebrado o pacto de amizade. 

(E) ficaram indícios de que a coruja provavelmente irá 
se vingar da águia. 

 
 

3. De acordo com o trecho “A coruja e a águia, depois de 
muita briga, resolveram fazer as pazes.”, assinale a 
alternativa cujo verbo destacado encontra-se na mesma 
pessoa de “resolveram”. 

 
(A) “O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo 

é andarmos a comer os filhotes uma da outra.” 
(B) “[...] de ora em diante não comerás nunca os meus 

filhotes.” 
(C) “Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos?” 
(D) “Mas como posso distinguir os teus filhotes?” 
(E) “Sempre que encontrares uns borrachos lindos [...]” 

 
 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à regência verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Fomos no cinema assistir ao novo filme do Walter 

Salles. 
(B) Desobedeceu a lei e foi punido. 
(C) Entregou as flores à namorada no dia de seu 

aniversário. 
(D) Não lembrava mais de seu passado. 
(E) Esqueceu completamente das aulas que tinha no 

período da tarde. 
 

 
5. Em relação à ortografia, leia as orações abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
1. Observava o movimento na calçada enquanto o 

engra__ate lustrava seus sapatos. 
2. Estava hospitali__ado desde sexta-feira. 
3. Ganhou um bro__e novo do namorado. 

 4. Quem me__eu nas minhas coisas? 
 

(A) x/ z/ ch/ x 
(B) ch/ s/ x/ ch 
(C) x/ z/ x/ ch 
(D) ch/ s/ ch/ x 
(E) x/ s/ x/ ch 
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6. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas corretamente. 

 
(A) Albúm/ fortuíto/ têxtil. 
(B) Velóz/ bíceps/ vácuo. 
(C) Caráter/ âncora/ maracujá. 
(D) Cipó/ denúncia/ urubú. 
(E) Melância/ côco/ leitão. 

 
 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A maioria não quiseram ir à aula na emenda de 

feriado. 
(B) Fazem três anos que saí da escola. 
(C) – Que horas são? – Já são meio-dia. 
(D) Vinte quilômetros é muito para andar a pé. 
(E) Não ia a aquele lugar haviam anos. 

 
 

8. Em relação aos antônimos, correlacione as colunas e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
1. Habitual. (   ) Instável. 
2. Constante. (   ) Afastado. 
3. Próximo. (   ) Atípico. 
4. Prudente. (   ) Desavisado. 

 
(A) 1/ 4/ 3/ 2 
(B) 2/ 3/ 1/ 4 
(C) 2/ 1/ 3/ 4 
(D) 4/ 3/ 1/ 2 
(E) 3/ 2/ 1/ 4 

 
 

9. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 
 

(A) Os vizitantes precisam fazer o cadastro na portaria. 
(B) Ao pagar a conta, deixei uma gorgeta ao garçom. 
(C) As ferramentas guardadas estavam repletas de 

ferrugem. 
(D) A casa está muito suja, precisando de fachina. 
(E) Rezidia em um lugar previlegiado, perto da praia. 

 
 

10. Assinale a alternativa correta em relação à pontuação. 
 

(A) Fábio, Marcela e Bruna, foram ao show do Roberto 
Carlos. 

(B) Mariana, era a caçula de oito irmãos. 
(C) João então disse vamos todos ao parque. 
(D) Em janeiro, Cláudia, irmã de Daniel, retornou de sua 

viagem ao exterior. 
(E) Todas as crianças que estavam no recinto, foram 

retiradas por medida de segurança. 
 

11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à crase, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Peça àqueles meninos que voltem para a sala de 

aula! 
(B) Disse à elas que não poderia ir ao teatro. 
(C) À todos, uma boa prova! 
(D) Estava cara à cara com a verdade. 
(E) Estava esperando desde às 6h. 

 
 

12. Leia a oração abaixo. 
 

Saiu cedo, mas chegou atrasado. 
 
Assinale a alternativa cuja oração apresenta a mesma 
relação de coordenação que a oração acima. 
 
(A) Não só cantei como também dancei. 
(B) Passei no vestibular, portanto vou comemorar. 
(C) Fiquei muito cansada, contudo me diverti bastante. 
(D) Não fui à praia pois queria descansar durante o 

Domingo. 
(E) Só passei na prova porque me esforcei por muito 

tempo. 
 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta erro ortográfico. 
 

(A) Todos ficaram perplexos com a situação. 
(B) Foi a um evento beneficiente. 
(C) Fez uma receita com vargem e jiló. 
(D) Enquanto viajava, observava a paisagem. 
(E) Todas as jabuticabas estavam azedas. 

 
 

14. Assinale a alternativa incorreta em relação à acentuação. 
 

(A) Muitos países adotaram o método. 
(B) Decidiu ficar na cidade, pois criou raízes. 
(C) O juíz o condenou a 35 anos de prisão. 
(D) Guardou todas as coisas velhas em um baú. 
(E) Não fique perto do rio, pois está repleto de jacarés. 

 
 

15. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à conjugação 
verbal. 

 
(A) Eu ponharia este vaso na sala. 
(B) O material não cabeu no armário. 
(C) No momento do acidente, eu ainda não tinha chego. 
(D) Ontem, as crianças brincarão bastante no parque. 
(E) Meus irmãos e eu iríamos ao show se não tivesse 

chovido. 
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16. Assinale a alternativa correta em relação aos plurais. 
 

(A) Alemão – alemões.  
(B) Cidadão – cidadões.  
(C) Sermão – sermãos.  
(D) Pagão – pagões.  
(E) Limão – limões.  

 
 

17. Assinale a alternativa correta em relação aos numerais 
ordinais. 

 
(A) 30º – trintésimo. 
(B) 60º – sessentésimo.  
(C) 50º – quinquagésimo. 
(D) 40º – quarentésimo. 
(E) 400º – quatrocentésimo. 

 
 

18. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 
 

(A) Se você quizer, pode utilizar minhas coisas. 
(B) Estava distraída e não vi o enchame de abelhas. 
(C) Tinha um rosto anjelical.  
(D) Muitas pessoas morreram devido à escassez de 

água e alimentos. 
(E) Ficou em coma por ter bebido em escesso. 

 
 

19. Assinale a alternativa correta em relação aos antônimos. 
 

(A) Néscio – inteligente. 
(B) Inculto – obtuso. 
(C) Rude – rústico.  
(D) Simples – simplório. 
(E) Social – coletivo.  

 
 

20. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 
 

(A) A jovem foi vítima de estrupo. 
(B) Pagou com atraso a fatura do cartão de crédito. 
(C) A comida daquele restaurante era simplismente 

maravilhosa. 
(D) Apagou todos os vestíjios de que tinha passado por 

lá. 
(E) Conseguiu hêsito em sua apresentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
21. Festa que comemora um ano de realização contará com a 

apresentação de atrações internacionais. A descrição 
refere-se ao(à) 

 
(A) Virada Cultural. 
(B) Festa Favela Chic. 
(C) Festival Amazonas. 
(D) Festival de Rock. 
(E) Festival de Música Cristã do Amazonas. 

 
 

22. No fim do mês de março de 2012, o Centro Cultural dos 
Povos da Amazônia sediou a Pré-Bienal de Artes do 
Amazonas, que contou com peças de um grande pintor, 
desenhista, ilustrador e caricaturista. Trata-se de 

 
(A) Chico Buarque. 
(B) Ziraldo. 
(C) Di Cavalcanti. 
(D) Paulo Coelho. 
(E) Maurício de Souza. 

 
 

23. A Virada Cultural 2011, em Manaus, teve como novidade 
uma enquete lançada no Facebook, pela Fundação 
Municipal de Cultura e Artes (ManausCult). Esta novidade 
se mantém no evento deste ano, e trata-se da escolha, 
feita pelo(a) 

 
(A) público, sobre o artista nacional a se apresentar no 

evento. 
(B) público, sobre o artista internacional a se apresentar 

no evento. 
(C) Fundação Municipal de Cultura e Artes 

(ManausCult), sobre o artista nacional a se 
apresentar no evento. 

(D) público, sobre o local a ser realizado o evento. 
(E) Fundação Municipal de Cultura e Artes 

(ManausCult), sobre a decoração dos palcos nos 
quais serão realizadas as apresentações. 
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24. Focados no cinema e na comunidade, três projetos foram 
recebidos pelo Secretário de Cultura do Amazonas, 
Robério Braga. Sobre estes projetos, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Projeto de reabertura do Cinema Oriental de 
Parintins, da parceria entre a Secretaria de Cultura 
do Estado (SEC) e o Cine Theatro Dib Barbosa (de 
Itacoatiara), que se encontra em atividade; e da 
construção do Hakko Kaikan (centro cultural) da Vila 
Amazônia, comunidade de imigrantes japoneses 
próximo ao município de Parintins. 

(B) Projeto de criação do Cinema Oriental de Parintins e 
do Cine Theatro Dib Barbosa, e da construção do 
Hakko Kaikan (centro cultural) da Vila Amazônia, 
comunidade de imigrantes japoneses próximo ao 
município de Parintins. 

(C) Projeto de criação do Cinema Oriental de Parintins e 
de reabertura do Cine Theatro Dib Barbosa, e da 
construção do Hakko Kaikan (centro cultural) da Vila 
Amazônia, comunidade de imigrantes japoneses 
próximo ao município de Parintins. 

(D) Projeto de reabertura do Cinema Ocidental de 
Parintins, da parceria entre a Secretaria de Cultura 
do Estado (SEC) e o Cine Theatro Dib Barbosa, que 
se encontra em atividade, e da reabertura do Hakko 
Kaikan (centro cultural) da Vila Amazônia, 
comunidade de imigrantes japoneses próximo ao 
município de Parintins. 

(E) Projeto de reabertura do Cinema Ocidental de 
Parintins, da parceria entre a Secretaria de Cultura 
do Estado (SEC) e criação do Cine Theatro Dib 
Barbosa, e da reabertura do Hakko Kaikan (centro 
cultural) da Vila Amazônia, comunidade de 
imigrantes japoneses próximo ao município de 
Parintins. 

 
 

25. No dia 27 de abril de 2012, Manaus deu início à primeira 
edição deste evento tão conhecido pelo Brasil. Trata-se 
do(a) chamado(a) 

 

(A) Caprichoso 2012. 
(B) Party Rock. 
(C) Festival Amazonas de Ópera. 
(D) Bienal do Livro Amazonas. 
(E) Amazonas Film Festival. 

 
 

26. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente a lacuna. 

 
Os Servidores Públicos da Saúde e Especialista em 
Saúde Médica da Prefeitura Municipal de Manaus 
receberão, a partir do dia 2 de abril de 2012, 
recomposição salarial no percentual de 
___________________. De acordo com Decreto nº 1.504, 
de 27 de março de 2012, serão contemplados os 
servidores contratados sob o Regime de Direito 
Administrativo e Celetistas do Município de Manaus. 

 

(A) 10% (dez por cento) 
(B) 20% (vinte por cento) 
(C) 30% (trinta por cento) 
(D) 40% (quarenta por cento) 
(E) 50% (cinquenta por cento) 

27. Oito países vão dividir US$102,6 milhões para combater o 
desmatamento. O anúncio do rateio do Fundo Amazônia 
deverá ser divulgado pelo Governo brasileiro durante a 
Rio+20. Sobre o assunto, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O anúncio do rateio do fundo deverá ser anunciado 

pelo Governo brasileiro na conferência sobre o 
desenvolvimento sustentável Rio+20, que acontece 
de 20 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. 

(   ) Segundo o diretor do departamento da América do 
Sul, do Ministério de Relações Exteriores (MRE), e 
representante do Brasil na OTCA, Clemente Baena 
Soares, a organização vai encaminhar 
imediatamente o projeto de enquadramento jurídico, 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional 
(BNDES), para que os países da cooperação 
amazônica possam acessar os recursos do fundo. 

(   ) O Fundo Amazônia já recebeu US$94,4 milhões em 
doações da Noruega, US$3,9 milhões da Alemanha 
e US$4,3 milhões da Petrobras. 

 
(A) V/ F/ V 
(B) F/ V/ F 
(C) F/ F/ F 
(D) V/ V/ V 
(E) V/ V/ F 

 
 

28. O presidente do Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano (Implurb), Manoel Ribeiro, entregou, na última 
sexta-feira (27), à Câmara Municipal de Manaus (CMM) 
projeto do Plano Diretor da cidade. O documento foi 
recebido pelo presidente da Casa,  Isaac Tayah (PSD), 
que tem até o final do ano para colocá-lo em votação. 
Sobre o assunto, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O projeto do Plano Diretor deve ser analisado e 

discutido por várias comissões técnicas. 
II. O propósito é rediscutir o plano, permitindo o acesso 

das informações à população. 
III. O estudo do Plano Diretor demorou seis meses para 

ser concluído pelo Implurb, foi alvo de questionários 
distribuídos a 2,5 manauenses e da realização de 18 
audiências públicas, que tiveram a participação de 
mais de três mil pessoas. Todas as informações 
obtidas nos estudos foram reunidas em um banco de 
dados, que passaram por um crivo técnico e jurídico. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) I, II e III. 
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29. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
O desembargador ____________________ foi eleito, por 
11 votos a 8, o novo presidente do Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM). A votação, realizada na manhã do dia 
27 de março de 2012, na sede do Tribunal, chegou a ser 
anulada após o desaparecimento de uma cédula de 
votação. 

 

(A) Luís Wilson Barroso 
(B) João Simões 
(C) Ari Moutinho 
(D) José Serra  
(E) Eduardo Paes 

 
 

30. A Prefeitura de Manaus ganhou novas secretarias. Sobre 
o assunto, analise as assertivas abaixo. 

 

I. Assumindo a Manaustur no lugar de Vital da Costa 
Melo, foi nomeada Maria Francinete Correia de 
Lima, a qual ocupava o cargo de diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro na pasta. 

II. Para a Semtrad foi nomeado o vice-presidente 
Juscinei Reis Sêmen, antes assessor técnico nível II 
da instituição e que substitui João Thomé Mestrinho, 
o qual deixou o cargo para tentar uma vaga em 
cargo eletivo no pleito deste ano. 

III. Para a Manaustur foi nomeada a diretora-presidente 
Idage Maria Abrahim Fernandes, a qual exercia a 
função de diretora de Área na instituição. Ela 
substitui Arlindo Júnior, que voltou à Câmara 
Municipal de Manaus (CMM) para ocupar sua 
cadeira e tentar a reeleição. 

 
É correto o que se afirma em 

 

(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
31. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a saúde tem como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, o(a) 
 

I. alimentação. 
II. moradia. 
III. trabalho. 
IV. educação. 
V. lazer. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, III e V, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) IV e V, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 

32. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo, ainda, ao seguinte 
princípio: 

 
(A) universalidade de acesso aos serviços de educação 

em saúde. 
(B) integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e descontínuo das ações e 
serviços curativos e coletivos. 

(C) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie. 

(D) informação, aos pacientes, sobre sua saúde, caso o 
médico ache estritamente necessário. 

(E) centralização político-administrativa. 
 

 
33. Conforme a Lei nº 8.142/90, os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como 
 

I. despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. investimentos previstos no Plano Bienal do 
Ministério da Saúde. 

IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
 

34. De acordo com a Lei nº 8.142/90, o O Sistema Único de 
Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080/90, contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

 
I. a Conferência de Saúde. 
II. o Conselho de Saúde. 
III. o Ministério da Saúde. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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35. De acordo com a Lei nº 9.836/99, capítulo V – Do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Caberá ao Estado e aos Municípios, com seus 

recursos próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena. 

(B) A Funai promoverá a articulação do Subsistema 
instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis 
pela Política Indígena do País. 

(C) O governo federal poderá atuar complementarmente 
no custeio e execução das ações. 

(D) Dever-se-á, eventualmente, levar em consideração a 
realidade local e a cultura dos povos indígenas. 

(E) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

 
 

36. Conforme a Lei nº 10.424/02, Capítulo VI – Do 
Subsistema de Atendimento e Internação Hospitalar, na 
modalidade de assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, entre outros 
procedimentos necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio, os seguintes procedimentos: 

 
I. médicos. 
II. de Enfermagem. 
III. fisioterapêuticos. 
IV. psicológicos. 
V. de Assistência Social. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) IV e V, apenas. 
(D) I, II e V, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

 
 

37. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença de 
notificação compulsória. 

 
(A) Tétano. 
(B) Varicela. 
(C) Coqueluche. 
(D) Sarampo. 
(E) Difteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Com base no Decreto Federal nº 7.508/11, Capítulo III –
Do planejamento da Saúde, marque V para verdadeiro ou 
F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O planejamento da saúde é obrigatório para os 

entes públicos e será indutor de políticas para a 
iniciativa privada. 

(   ) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização de serviços nos 
entes federativos e nas Regiões de Saúde. 

(   ) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde. 

(   ) O planejamento da saúde em âmbito federal deve ser 
realizado de maneira centralizada, a partir das 
necessidades dos Municípios, considerando o 
estabelecimento de metas de saúde. 

 
(A) F/ F/ V/ F 
(B) V/ V/ V/ F 
(C) F/ V/ F/ V 
(D) V/ V/ V/ V 
(E) V/ F/ V/ F 

 
 

39. Conforme a portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 
2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006, as 
prioridades do Pacto em Defesa do SUS são implementar 
um projeto permanente de mobilização social com a 
finalidade de 

 
I. mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 

como sistema público universal garantidor desses 
direitos. 

II. alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional. 

III. garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde. 

IV. aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando 
o compromisso de cada uma delas. 

 
E correto o que está contido em 

 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 
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40. Com base no Decreto Federal nº 7.508/11, assinale a 
alternativa que apresenta a definição de Portas de 
Entrada. 

 
(A) Instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

(B) Descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 
pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se 
a capacidade instalada existente, os investimentos e 
o desempenho aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema. 

(C) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário 
no SUS. 

(D) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência 
à saúde. 

(E) Serviços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação 
laboral, necessita de atendimento especial. 

 
 

41. São diretrizes do Programa Nacional de Humanização, 
exceto: 

 
(A) ampliar o diálogo entre todos os envolvidos. 
(B) estimular práticas devolutivas. 
(C) racionalizar e adequar o uso de medicamentos. 
(D) sensibilizar as equipes de saúde quanto ao 

problema da violência intrafamiliar (criança, mulher e 
idoso) e à questão dos preconceitos (sexual, racial, 
religioso e outros) na hora da recepção e dos 
encaminhamentos. 

(E) adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, 
respeitando a privacidade e promovendo a 
ambiência acolhedora e confortável. Viabilizar 
participação dos trabalhadores nas unidades de 
saúde através de colegiados gestores. 

 
 

42. São princípios norteadores da Política de Humanização, 
exceto: 

 
(A) o compromisso com os direitos do cidadão, 

destacando-se o respeito aos direitos masculinos, de 
etnia, raça, orientação sexual e às populações 
específicas. 

(B) o fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, fomentando a transversalidade e a 
grupalidade. 

(C) o incentivo a criação das redes cooperativas, 
solidárias e comprometidas com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos. 

(D) a construção de autonomia e protagonismo dos 
sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS e 
Corresponsabilidades. 

(E) o fortalecimento do controle social e compromisso 
com a democratização das relações de trabalho. 

 
 
 

43. São práticas humanizadas, exceto: 
 

(A) utilizar o crachá com nome e foto visível. 
(B) chamar o usuário e seu acompanhante pelo nome. 
(C) reconhecer e respeitar o conhecimento de cada 

usuário. 
(D) satisfazer todas as demandas do usuário, 

promovendo sua dependência. 
(E) explicar todos os procedimentos que forem de sua 

responsabilidade e pedir autorização. 
 

 
44. Sobre a equidade, um dos Princípios do SUS (Sistema 

Único de Saúde), é correto afirmar que este consiste  
 

(A) na assistência em todos os níveis hierarquizados. 
(B) na assistência biopsicoecosocioespiritual. 
(C) no direito de igualdade para todos. 
(D) na assistência, prevenção, promoção, nos serviços 

curativos e na reabilitação. 
(E) em um atendimento que respeite as demandas e as 

diferenças individuais dos usuários. 
 

 
45. Assinale a alternativa que não apresenta princípios e 

metas da política de humanização. 
 

(A) Redução das filas e o tempo de espera com 
ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 
resolutivo baseados em critérios de risco. 

(B) Todo usuário do SUS terá agendamento com dia e 
hora marcados e o nome dos profissionais que 
realizarão seu atendimento e cuidarão de sua saúde. 
Além disso, os serviços de saúde se 
responsabilizarão por sua referência territorial. 

(C) As unidades de saúde garantirão as informações ao 
usuário, o acompanhamento de pessoas de sua 
rede social (de livre escolha) e os direitos do código 
dos usuários do SUS.  

(D) As unidades de saúde garantirão gestão participativa 
aos seus trabalhadores e usuários, assim como 
educação permanente aos trabalhadores. 

(E) As unidades se responsabilizarão pela busca ativa 
de novos casos epidemiológicos e pelo transporte 
destes em conjunto com os usuários portadores de 
necessidades especiais em todas suas 
necessidades diárias. 

 
 

46. Na maioria das vezes, o desmaio é consequência de má 
circulação cerebral repentina, falta sangue e oxigenação 
no cérebro, fazendo com que a pessoa perca a 
consciência. Neste caso, o procedimento correto é 

 

(A) esperar que tudo se resolva em 5 minutos ou mais e 
ligar para o resgate. 

(B) ver se a pessoa está respirando e tirar objetos da 
boca que possam atrapalhar a respiração 
(dentaduras, balas). 

(C) lateralizar a cabeça e afastar objetos que possam 
machucar. 

(D) tirar as roupas e dar água para a pessoa beber. 
(E) colocar um pano umedecido com álcool na testa e 

deixar as pernas mais altas que a cabeça. 
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47. Em relação às orientações sobre a direção responsável, 
assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Deve-se dirigir com os braços e pernas ligeiramente 
dobrados, evitando tensões. Apoiar bem o corpo no 
assento e no encosto do banco, o mais próximo 
possível de um ângulo de 90 graus. Ajustar o 
encosto de cabeça de acordo com a altura dos 
ocupantes do veículo, de preferência na altura dos 
olhos.  

(B) Deve-se segurar o volante com as duas mãos, como 
os ponteiros do relógio na posição de 19 horas e 10 
minutos. Os retrovisores externos, esquerdo e 
direito, devem ser ajustados de maneira que o 
motorista, sentado na posição de direção, enxergue 
a lateral do seu veículo. 

(C) Deve-se procurar manter os calcanhares apoiados 
no assoalho do veículo e evitar apoiar os pés nos 
pedais, quando não os estiver usando. É necessário 
utilizar calçados que fiquem bem fixos aos pés, para 
que os pedais possam ser acionados rapidamente e 
com segurança. 

(D) Deve-se colocar o cinto de segurança de maneira 
que ele se ajuste firmemente ao corpo. A faixa 
inferior deve passar pela região do abdome e a faixa 
transversal deve passar sobre o peito, e não sobre o 
pescoço. 

(E) Deve-se ficar em posição que permita enxergar bem 
as informações do painel e verificar sempre o 
funcionamento de sistemas importantes como, por 
exemplo, a temperatura do motor. Deve-se utilizar 
corretamente os retrovisores, pois quanto mais se 
enxerga o que acontece à volta enquanto se dirige, 
maior a possibilidade de evitar situações de perigo. 
Nos veículos com retrovisor interno, deve-se sentar 
na posição correta e ajustá-lo numa posição que dê 
visão ampla do vidro traseiro. Não se deve colocar 
bagagens ou objetos que impeçam a visão pelo 
retrovisor interno. 

 
 

48. O transporte de acidentados ou acometidos por mal súbito 
deve ser realizado com cuidado para evitar maiores 
complicações. Para realizar o transporte de pessoas, são 
necessários os seguintes cuidados: 

 

(A) confirmação do leito na unidade receptora, checar a 
integridade do equipamento (maca, colar cervical), 
instalar confortavelmente o usuário no automóvel.    

(B) contato com a unidade que receberá o usuário, 
checar a integridade do equipamento (maca, colar 
cervical), ter às mãos cobertor, lençol ou manta, 
instalar confortavelmente o usuário no automóvel, 
fixar e/ou afivelar a maca/banco de modo seguro.    

(C) confirmação do leito na unidade doadora, checar a 
integridade do equipamento (maca, colar cervical), 
ter às mãos cobertor, lençol ou manta, instalar 
confortavelmente o usuário no automóvel, fixar e/ou 
afivelar a maca/banco de modo seguro.    

(D) contato com a unidade de referência, checar a 
integridade do usuário, ter às mãos cobertor, lençol 
ou manta, instalar confortavelmente o usuário no 
automóvel, fixar e afivelar a maca de modo seguro.    

(E) contato com a unidade que encaminhará o usuário, 
checar a integridade do usuário, ter às mãos 
cobertor, lençol ou manta, instalar confortavelmente 
o usuário no automóvel, fixar e/ou afivelar a 
maca/banco de modo seguro. 

49. Com água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem, que é 
a perda da aderência do pneu com o solo. É quando o 
veículo flutua na água e o motorista perde totalmente o 
controle sobre ele. A aquaplanagem pode acontecer com 
qualquer tipo de veículo e em qualquer piso. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta.  

 
(A) Para evitar esta situação de perigo, deve-se reduzir 

a velocidade utilizando os freios, antes de entrar na 
região empoçada. 

(B) A aquaplanagem só ocorre na presença de chuvas, 
assim, pode-se passar com segurança em poças de 
água sobre a pista, em velocidade aumentada, 
mesmo não havendo chuva.  

(C) Na chuva, aumenta a possibilidade de perda de 
aderência. Neste caso, deve-se aumentar a 
velocidade e aumentar a distância do veículo à sua 
frente.  

(D) Quando o veículo estiver sobre poças de água, é 
recomendável a utilização dos freios. Deve-se 
segurar a direção com força para manter o controle 
de seu veículo.  

(E) O estado de conservação dos pneus e o desgaste 
de seus sulcos pouco influenciam na perda de 
aderência. O piso molhado reduz a aderência dos 
pneus. 

 
 

50. O bom motorista fica atento aos sinais de seu automóvel 
para evitar acidentes. São cuidados importantes: 

 
(A) combustível suficiente, nível de óleo de freio e do 

sistema de transmissão (câmbio); tirar água do 
radiador e do sistema limpador de para-brisa, 
calibrar os pneus sempre com 45 libras.  

(B) combustível suficiente, nível e fluidez do óleo de 
freio, do motor, de direção hidráulica e do sistema de 
transmissão (câmbio); colocar pneus largos em 
pistas molhadas e observar pelo retrovisor, em caso 
de chuva, se o pneu deixa rastro no asfalto. Se 
deixar, trocar de pneus. 

(C) combustível suficiente, nível de óleo de freio, do 
motor, direção hidráulica e do sistema de 
transmissão (câmbio); tirar a água que se acumula 
no radiador, em veículos refrigerados a água, água 
do sistema limpador de para-brisa, palhetas do 
limpador de para-brisa, manter sempre os pneus na 
mesma posição, evitando trocas.  

(D) combustível suficiente, nível de óleo de freio, do 
motor, de direção hidráulica e do sistema de 
transmissão (câmbio); água do radiador: nos 
veículos refrigerados a água, água do sistema 
limpador de para-brisa, palhetas do limpador de 
para-brisa, desembaçador, calibragem dos pneus, 
funcionamento dos faróis, lanternas dianteiras e 
traseiras, luzes indicativas de direção, luz de freio e 
de ré. 

(E) combustível suficiente, nível de óleo de freio, do 
motor, de direção hidráulica e do sistema de 
transmissão (câmbio); água do radiador, água do 
sistema limpador de para-lamas, palhetas do 
limpador de para-brisa, quando selada deve-se 
verificar sempre como está o nível de água da 
bateria. 
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51. Assinale a alternativa que descreve o uso correto do cinto 
de segurança. 

 
(A) Firmemente ao corpo,  com folgas; a faixa inferior 

deverá ficar no abdome, sobretudo para as 
gestantes; a faixa transversal deve vir sobre o 
ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço; 
não usar presilhas, porque elas anulam os efeitos do 
cinto de segurança. 

(B) Firmemente ao corpo, sem deixar folgas; a faixa 
inferior deverá ficar embaixo do abdome, sobretudo 
para as gestantes; a faixa transversal deve vir sobre 
o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço; 
não usar presilhas, porque elas anulam os efeitos do 
cinto de segurança.   

(C) Próximo ao corpo, com folgas; a faixa inferior deverá 
ficar sobre o abdome, sobretudo para as gestantes; 
a faixa transversal deve vir sobre o ombro, 
atravessando o peito, próximo ao pescoço; pode 
usar presilhas, porque elas não anulam os efeitos do 
cinto de segurança. 

(D) Firmemente ao corpo, sem deixar folgas; a faixa 
inferior deverá ficar no abdome, sobretudo para as 
gestantes; a faixa transversal deve vir sobre o 
ombro, atravessando o peito, próximo ao pescoço; 
pode-se usar presilhas, porque elas não anulam os 
efeitos do cinto de segurança. 

(E) Próximo ao corpo, sem deixar folgas; a faixa inferior 
deverá ficar embaixo do abdome, sobretudo para as 
gestantes; a faixa transversal deve vir sobre o 
ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço; 
não usar presilhas, porque elas anulam os efeitos do 
cinto de segurança.   

 
 

52. A eficiência do freio pode ser inspecionada diariamente 
pelo motorista do automóvel. Assinale a alternativa que 
não apresenta uma das principais razões de perda de 
eficiência de freio. 

 
(A) Nível de fluido baixo: é só observar o nível do 

reservatório. 
(B) Vazamento de fluido: observar a existência de 

manchas no piso, sob o veículo. 
(C) Disco, lonas e pastilhas gastos: verificar no 

momento da frenagem.  
(D) Sulcos do pneu gasto: verificar antes de sair com o 

carro. 
(E) Carro puxando para um dos lados no momento da 

frenagem: problema com a mangueira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Uma direção responsável e defensiva em situações 
climáticas adversas deve adotar as seguintes orientações, 
exceto: 

 
(A) sob neblina ou cerração, deve-se acender a luz alta 

do farol (e o farol de neblina se tiver), diminuir a 
distância do veículo à sua frente para manter o 
comboio unido em segurança e reduzir a velocidade. 

(B) em caso de neblina, em que o pavimento fica úmido 
e escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus, 
deve-se parar em local seguro. 

(C) em virtude da pouca visibilidade, na neblina, 
geralmente não é seguro parar no acostamento. 
Deve-se usar o acostamento somente em caso 
extremo e de emergência, utilizando, nestes casos, 
o pisca-alerta. 

(D) nos casos de queimadas, deve-se redobrar atenção 
e reduzir a velocidade. 

(E) ao entrar na fumaça, deve-se ligar a luz baixa do 
farol e não se deve parar o veículo na pista, já que, 
com a falta de visibilidade, os outros motoristas 
podem não vê-lo parado.  

 
 

54. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 
circunscrição, entre outros, 

 
I. cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. 
II. realizar, fiscalizar e controlar o processo de 

formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão 
de condutores, expedir e cassar Licença de 
Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira 
Nacional de Habilitação, mediante delegação do 
órgão federal competente. 

III. vistoriar, inspecionar quanto às condições de 
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a 
placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado 
de Registro e o Licenciamento Anual, mediante 
delegação do órgão federal competente. 

IV. estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, 
as diretrizes para o policiamento ostensivo de 
trânsito. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 
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55. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito 
Federal 

 
(A) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições. 
(B) executar a fiscalização de trânsito, quando e 

conforme convênio firmado, como agente do órgão 
ou entidade executivos de trânsito ou executivos 
rodoviários, concomitantemente com os demais 
agentes credenciados. 

(C) planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos, de pedestres e de animais, e promover 
o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas. 

(D) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 

(E) coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 
os acidentes de trânsito e suas causas. 

 
 

56. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma 
ultrapassagem, certificar-se de que 

 
I. nenhum condutor que venha atrás haja começado 

uma manobra para ultrapassá-lo. 
II. quem o precede na mesma faixa de trânsito não 

haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. 
III. a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 

extensão suficiente para que sua manobra não 
ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em 
sentido contrário. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
 

57. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de 
luzes em veículos deverá obedecer algumas 
determinações. Em relação a esse assunto, marque V 
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 
nos túneis providos de iluminação pública. 

(   ) O condutor jamais deve usar luz alta, exceto quando 
estiver seguindo de perto outro veículo. 

(   ) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 
por longo período de tempo, com o objetivo de 
advertir outros motoristas, poderá ser utilizada para 
indicar a intenção de ultrapassar o veículo que 
segue à frente e/ou para indicar a existência de risco 
à segurança para os veículos que circulam no 
sentido contrário. 

(   ) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 
ou cerração. 

(A) F/ V/ V/ F 
(B) V/ F/ V/ F 
(C) V/ F/ F/ V 
(D) F/ V/ F/ V 
(E) F/ F/ V/ F 

 
 

58. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, 
desde que em toque breve, nas seguintes situações: 

 
I. para fazer as advertências necessárias a fim de 

evitar acidentes. 
II. fora das áreas urbanas, quando for conveniente 

advertir a um condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo. 

III. dentro das áreas urbanas, a qualquer momento, 
desde que longe de locais proibidos, tais como 
hospitais. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
 

59. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo 
será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados 
no chassi ou no monobloco e identificado externamente 
por meio de placas dianteira e traseira. Em relação à 
identificação do veículo, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 

(   ) As regravações, quando necessárias, dependerão 
de prévia autorização da autoridade executiva de 
trânsito e somente serão processadas por 
estabelecimento por ela credenciado, mediante a 
comprovação de propriedade do veículo, mantida a 
mesma identificação anterior, inclusive o ano de 
fabricação. 

(   ) Os caracteres das placas serão individualizados 
para cada veículo e o acompanharão até a baixa do 
registro, sendo permitido seu reaproveitamento. 

(   ) Os aparelhos automotores destinados a puxar ou 
arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a 
executar trabalhos agrícolas e de construção ou de 
pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja 
facultado transitar nas vias, ao registro e 
licenciamento da repartição competente, devendo 
receber numeração especial. 

(   ) Os veículos de duas ou três rodas são dispensados 
da placa dianteira. 

 

(A) F/ V/ F/ F 
(B) V/ F/ V/ F 
(C) V/ F/ F/ F 
(D) V/ F/ V/ V 
(E) V/ V/ F/ F 
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60. Os veículos classificam-se quanto à tração, à espécie e à 
categoria. Desse modo, assinale a alternativa que 
apresenta uma categoria de veículo. 

 
(A) Reboque. 
(B) Utilitário. 
(C) De coleção. 
(D) Particular. 
(E) Camioneta. 
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