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Texto
Despedida
E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma separação como às vezes acontece em um baile de
carnaval – uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor
para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito – e depois apenas aconteceu que
não se encontraram mais. Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada um para seu lado – sem glória
nem humilhação.
Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que não será proibido
confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um
inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito respeito.
E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que
a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que
uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho?
Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes
como as cigarras e as paineiras – com flores e cantos. O inverno – te lembras – os maltratou; não havia flores, não
havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil.
Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível que
não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo
menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra: adeus.
A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo.
(Rubem Braga. 200 Crônicas Escolhidas. Círculo do Livro S.A.)

01
“... que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz...” Esse
excerto contém um exemplo de figura de linguagem denominada
A) anacoluto.
B) prosopopeia.
C) gradação.
D) catacrese.
E) pleonasmo.

02
Nesse texto, o autor
A) se expressa de forma humorística.
B) faz uso de uma linguagem pejorativa.
C) faz juízos de valor à medida que desenvolve o texto.

D) se expressa de forma didático-explicativa.
E) usa uma linguagem de sentido conotativo.

03
A alternativa em que as três palavras são acentuadas pela mesma razão é
A) alguém – nós – possível
D) será – já – haverá
B) última – recôndito – inábil
E) inexplicável – também – indefinível
C) glória – alívio – silêncio

04
Assinale a alternativa em que o encontro vocálico está corretamente indicado.
A) houvesse: ditongo nasal decrescente
D) meio: tritongo
B) solidão: ditongo nasal crescente
E) ainda: hiato
C) baile: ditongo oral crescente

05
Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo.
A) houvesse – esquecer – despedir
D) humilhação – guardar – estrela
B) dessa – melhor – cigarra
E) inexplicável – sossego – domingo
C) cigarra – triste – carro
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06
“E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir...” (1º§). A palavra destacada tem a mesma
classificação, EXCETO, em
A) “... uma pessoa se perde da outra...”
B) “... que não se encontravam mais.”
C) “... que às vezes se tem saudades.”
D) “... que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha...”
E) “... houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam...”

07
Observe: “... e depois adere a qualquer cordão.” A palavra destacada anteriormente faz o plural da mesma
forma que
A) cão.
B) cristão.
C) mamão.
D) cidadão.
E) capitão.

08
Assinale a alternativa em que a palavra destacada expressa qualidade.
A) “... a vida é que os despediu, cada um para seu lado...”
B) “E que houve momentos perfeitos que passaram...”
C) “... a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão...”
D) “Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões...”
E) “... e digamos apenas a pequena palavra: adeus.”

09
Considere o seguinte trecho: “... alguém partiu sem se despedir; foi triste.” Em qual das alternativas o termo
destacado apresenta a mesma função sintática do termo sublinhado anteriormente?
A) “É melhor para os amantes pensar que a última vez...”
B) “... a vida é que os despediu, cada um para seu lado...”
C) “Creio que será permitido guardar uma leve tristeza...”
D) “O inverno – te lembras – os maltratou...”
E) “... é possível que não adiantasse nada.”

10
“... a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego; e um indefinível
remorso; e um recôndito respeito.” O antônimo da palavra destacada é
A) íntimo.
B) visível.
C) oculto.
D) âmago.
E) recanto.

SAÚDE PÚBLICA
11
Sobre o termo epidemiologia pode-se afirmar que
I. é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a compreensão do processo saúde-doença no âmbito
das populações.
II. preocupa-se com a saúde coletiva de grupos de indivíduos que vivem numa comunidade ou área.
III. estuda as endemias mais importantes de uma determinada região.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I
B) III
C) I, II
D) II, III
E) I, II, III

12
Sobre as medidas de profilaxia e controle de epidemias, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Quimioprofilaxia: administração de antibióticos em doenças quarentenárias para erradicar a infecção.
B) Profilaxia: conjunto de medidas que têm por finalidade prevenir ou atenuar as doenças, suas complicações e
consequências.
C) Isolamento: segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas durante o período de
transmissibilidade.
D) Tratamento profilático: tratamento de um caso clínico com a finalidade de reduzir o período de
transmissibilidade.
E) Quarentena: isolamento de indivíduos pelo período máximo de incubação da doença.
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13
Acerca das doenças cardiovasculares, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Constituem a principal causa de morbi-mortalidade na população brasileira.
( ) Vários fatores de risco aumentam a probabilidade de ocorrer doenças cardiovasculares.
( ) A hipertensão arterial e o diabetes mellitus contribuem para o agravamento das doenças cardiovasculares.
A sequência está correta em
A) V, V, V
B) V, F, V
C) F, V, F
D) F, V, V
E) V, V, F

14
De acordo com o art. 6º da Lei nº 8.080/90, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO está
incluída a execução de ações de
A) vigilância sanitária.
D) saúde do trabalhador.
B) vigilância endemiológica.
E) assistência terapêutica integral.
C) vigilância epidemiológica.

15
À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das
políticas
I. de saneamento básico.
II. de controle das agressões ao meio ambiente.
III. de vigilância sanitária.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s)
A) I
B) III
C) I, II
D) II, III
E) I, II, III

16
O Distrito Sanitário abrange duas dimensões, analise-as.
I. Estratégia de construção do SUS num município, envolvendo elementos conceitual e operacionalmente
importantes.
II. Menor unidade de território ou população, a ser apropriada para o processo de planejamento e gestão.
É correto afirmar que
A) as afirmativas I e II estão corretas.
D) a afirmativa II está incorreta.
B) as afirmativas I e II estão incorretas.
E) as afirmativas I e II estão incompletas.
C) a afirmativa I está incorreta.

17
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, EXCETO:
A) Alimentação.
D) Doença.
B) Moradia.
E) Educação.
C) Saneamento básico.

18
Os problemas relacionados ao conceito de distrito sanitário são classificados em
I. intermediários: referem-se à organização e funcionamento do conjunto dos recursos de saúde.
II. terminais: referem-se às necessidades e demandas de saúde-doença dos indivíduos que constituem a população.
III. atuais: afetam a qualidade de saúde e de vida da população.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I
B) II, III
C) III
D) I, II
E) I, II, III

19
Acerca da Política Nacional de Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 648/06, é INCORRETO afirmar que
A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo.
B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas.
C) utiliza tecnologias de baixa complexidade, que devem resolver os problemas de maior frequência e menor
relevância em seu território.
D) orienta-se pelos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade.
E) busca a promoção da saúde, a prevenção e o tratamento de doenças.
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20
“Articular com o Ministério da Educação estratégias de inundação às mudanças curriculares nos cursos de
graduação na área da saúde, em especial de medicina, enfermagem e odontologia, visando à formação de
profissionais com perfil adequado à Atenção Básica.” A afirmativa anterior, de acordo com a Portaria nº 648/06,
compete à(ao)
A) Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
D) Secretaria Municipal de Saúde.
B) Ministério da Saúde.
E) Secretaria Estadual de Saúde.
C) Conselho Nacional da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
O Índice de Massa Corporal – IMC é a relação entre as seguintes medidas
A) circunferência abdominal e peso.
D) peso e altura.
B) circunferência abdominal e altura.
E) peso e idade.
C) altura e envergadura.

22
Em quantas horas terminará uma hidratação venosa de 900 ml com gotejamento de 50 gotas por minuto?
A) 4 horas.
B) 6 horas.
C) 8 horas.
D) 9 horas.
E) 18 horas.

23
A Pesquisa de BAAR – Bacilos Álcool Ácido Resistentes é realizada em saúde pública para o diagnóstico de
A) HIV.
B) hepatites virais.
C) tuberculose.
D) poliomielite.
E) dengue.

24
Entre os objetivos das Normas Operacionais do SUS pode-se destacar, EXCETO:
A) Introduzir e estimular mudanças no SUS.
B) Aprofundar e reorientar a implementação do SUS.
C) Regular as relações entre seus gestores.
D) Definir objetivos estratégicos e prioridades.
E) Instituir as Leis Orgânicas da Saúde no Brasil.

25
Eventos adversos pós-vacinação; violência doméstica, sexual ou outras violências; acidentes com animais
peçonhentos entre outros agravos à saúde, devem ser notificados e registrados na Secretaria de Vigilância em
Saúde através do
A) SIA – SUS.
B) SIH – SUS.
C) SINAN.
D) SIAB.
E) SINASC.

26
São doenças que são veiculadas ao homem principalmente através da ingestão de água e alimentos
contaminados, EXCETO:
A) Difteria.
B) Hepatite A.
C) Amebíase.
D) Shigelose.
E) Ascaridíase.

27
Assinale a vacina que a criança recebe com menor idade, de acordo com o calendário básico de vacinação da
criança do PNI/Ministério da Saúde.
A) Febre Amarela.
D) Meningocócica C.
B) Hepatite B.
E) Pneumocócica 10.
C) Tetravalente.

28
No reprocessamento de artigos em estabelecimentos de saúde, os detergentes enzimáticos são utilizados para
A) esterilização.
D) desinfecção de baixo nível.
B) desinfecção de alto nível.
E) limpeza.
C) desinfecção de nível intermediário.
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29
De acordo com a Lei nº 8.142/90, as instâncias colegiadas do SUS – Conferência de Saúde e Conselho de Saúde,
são formas diretas de
A) participação da comunidade na gestão do SUS.
B) universalização do acesso aos serviços de saúde.
C) descentralização político-administrativa do SUS.
D) regionalização e hierarquização da rede de serviços.
E) efetivação da integralidade de assistência à saúde.

30
A presença de lóquios rubros nos primeiros dias após o parto é
A) fisiológica e cessa espontaneamente.
D) anormal, caracterizando presença de mastite.
B) sugestiva de complicações uterinas.
E) natural; ocorre devido a apojadura do leite.
C) patológica e significa presença de infecção.

CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o texto e responda as questões de 31 a 33.
Operários da Usina de Belo Monte, em Altamira (PA), iniciaram nesta segunda-feira (23) uma paralisação por
melhores condições de trabalho. O ato é pacífico. A categoria fechou o principal acesso aos cinco canteiros de
obras da usina, no km 27 da Rodovia Transamazônica. O estado de greve dos trabalhadores começou na última
quinta-feira. Eles querem aumento do valor da cesta básica, que hoje é de R$ 95, e a diminuição do intervalo
entre os períodos de folga. Hoje, os trabalhadores têm direito a sair para ver a família de seis em seis meses.
(http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/04/trabalhadores-param-atividades-nos-canteiros-de-belo-monte.html)

31
Em que importante via fluvial está sendo construída a Usina de Belo Monte?
A) Amazonas.
B) Araguaia.
C) Negro.
D) Solimões.

E) Xingu.

32
Após sua conclusão e ativação, a Usina de Belo Monte será a terceira maior do mundo e segunda maior da
América, ficando no continente atrás apenas da usina hidroelétrica de
A) Churchill Falls (Canadá).
D) Itaipu (Brasil e Paraguai).
B) Grand Coulee (EUA).
E) La Grande 2 (Canadá).
C) Guri (Venezuela).

33
Dois grandes nomes do cinema internacional, diretor e atriz hollywoodianos, estiveram no Brasil, para se
manifestarem contra a construção desta usina. São eles
A) Christopher Nolan e Cameron Dias.
D) Steven Spielberg e Maryl Streep.
B) James Cameron e Sigourney Weaver.
E) Woody Allen e Diane Keaton.
C) Martin Scorsese e Reese Witherspoon.

34
Atualmente suspensos, dois projetos de lei norte-americanos popularmente conhecidos como “Sopa” e “Pipa”
(abreviação de seus nomes) causaram polêmica e repercussão internacional, provocando protestos de ativistas
e contra-ataque de corporações gigantes, como Google e Wikipedia. É correto afirmar que as propostas
A) ampliam os instrumentos e ações legais, para que os detentores de direitos autorais e intelectuais possam
combater o tráfico de propriedade protegida e artigos falsificados na Internet.
B) criminalizam o aborto em todos os casos de forma a impedir inclusive que mulheres vítimas de estupro possam
fazer uso desta prática, abrindo exceção apenas nos casos de fetos anencefálicos.
C) descriminalizam o uso da maconha, que passa a ser utilizada principalmente como medicamento no
tratamento contra o câncer, podendo ser comercializada em farmácias norte-americanas.
D) fortalecem a proteção do mercado interno norte-americano, criando novos subsídios aos produtos ou serviços
locais, contrariando os tratados e regulamentações da Organização Mundial do Comércio.
E) proíbem o uso da Internet em locais públicos e/ou coletivos, restringindo seu acesso a estabelecimentos
privativos que possuem mecanismos de controle adequados ou de forma particular e residencial.
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35
O final do século XX foi marcado por mudanças significativas na geopolítica mundial, a saber
A) crescimento acelerado da China, tornando-se a segunda mais rica nação do planeta.
B) transformação da Comunidade Econômica Europeia em União Europeia.
C) fim da Guerra Fria com a extinção da União Soviética – URSS.
D) predomínio do capitalismo com a supremacia de uma única superpotência: EUA.
E) unificação da Alemanha, com extermínio do regime comunista na região oriental.

36
O oceano que ocupa maior área em quilômetros quadrados no planeta é
A) Antártico.
B) Ártico.
C) Atlântico.
D) Índico.

E) Pacífico.

37
O Supremo Tribunal Federal se manifestou nos últimos anos sobre diversos assuntos controversos, realizando
julgamentos que se tornaram históricos por tratarem de temas que, geralmente envolvem toda a sociedade.
Sobre o STF é correto afirmar que
I. abriu ação contra 40 suspeitos em envolvimento num esquema de corrupção que ficou conhecido como
mensalão, julgando culpados grandes caciques do PT, como José Dirceu e José Genuíno.
II. liberou a utilização de células-tronco embrionárias “inviáveis ou congelados há mais de três anos” em
pesquisas no Brasil.
III. classificou a Marcha da Maconha como uma manifestação legal e garantida pelo direito de livre expressão do
pensamento.
IV. decidiu pela extradição do ex-ativista de esquerda Cesare Battisti para a Itália, contrariando a decisão do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II
B) III, IV
C) II, III
D) I, II, IV
E) II, III, IV

38
Sobre as resoluções do Supremo Tribunal Federal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
Foram decisões do STF que despertaram polêmica e chamaram a atenção da opinião pública
( ) decidiu que não é mais crime o aborto de fetos anencéfalos no Brasil.
( ) determinou o julgamento de agentes do Estado acusados de tortura no período militar.
( ) reconheceu a ilegalidade da reserva Raposa Serra do Sol, garantindo-a aos fazendeiros.
( ) suspendeu a Lei de Imprensa e a exigência de diploma para o exercício do jornalismo.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V
B) F, V, V, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) V, F, F, V

39
Sobre os principais candidatos à presidência da França para as eleições de 2012, é correto afirmar que

(http://oglobo.globo.com/infograficos/eleicaofranca/)

I.

Marine Le Pen teve votação surpreendente no primeiro turno, ficando em terceiro lugar com um forte
discurso de combate à imigração ilegal.
II. François Holland, líder no primeiro turno de votação, comprometeu-se em retirar as tropas francesas do
Afeganistão ainda este ano, se eleito.
III. atual presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi vencedor nos dois turnos com a defesa da regulamentação da
imigração na França.
IV. Jean-Luc Mélenchon, candidato apoiado pelo ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn, era favorito e foi
prejudicado pelo escândalo envolvendo seu principal apoiador.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I, II
B) III, IV
C) II, III
D) I, II, IV
E) II, III, IV
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40
Com cerca de dez anos de existência, a moeda Euro ainda não foi adotada por todos os países membros da
União Europeia, entre eles
A) Alemanha e Espanha.
D) Itália e Grécia.
B) Bélgica e França.
E) Reino Unido e Dinamarca.
C) Holanda e Portugal.
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INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que
lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do
local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue,
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo
coordenador da unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização da provas.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo Simplificado
nº 001/2012, sendo observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de
02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Processo Seletivo Simplificado no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo
recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao
Processo Seletivo Simplificado.

