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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 a 05: 

Racismo 
 

Preconceito racial e discriminação racial são duas 
coisas diferentes. 

O preconceito é um sentimento, fruto de 
condicionamento cultural ou de uma deformação 
mental, mas sempre incorrigível. Não se legisla sobre 
sentimentos, não se muda um habito de pensamento ou 
uma convicção herdada por decreto. 

 Já a discriminação racial é o preconceito 
determinando atitudes, políticas, oportunidades e 
direitos, o convívio social e o econômico. Não se pode 
coagir ninguém a gostar de quem não gosta, mas 
qualquer sociedade democrática, para desmentir o 
nome, deve combater a discriminação por todos os 
meios – inclusive a coação. 

Não concordo com quem diz que uma política de 
cotas para negros no estudo superior é discriminação. É 
coação, certo, mais para tentar corrigir um dos 
desequilíbrios que persistem na sociedade brasileira, o 
que reflete na educação a desigualdade de 
oportunidades de brancos e negros em todos os setores, 
mal disfarçada pela velha conversa da harmonia racial 
tão nossa. As cotas seriam irrealistas? Melhor igualdade 
artificial do que igualdade nenhuma. 

Agora mesmo caíram em cima de quem disse – 
numa frase obviamente arrancada do contexto – que 
racismo de negro contra branco é justificável. Nenhum 
racismo é justificável, mas o ressentimento dos negros é. 
Construiu-se durante todos os anos em que a última 
nação do mundo a acabar com a escravatura continuou 
na prática o que o tinha abolido no papel. Não se 
esperava que o preconceito acabasse com o decreto da 
abolição, mas mais de 100 anos deveriam ter sido mais 
do que suficientes para que a discriminação diminuísse. 
Não diminuiu. 

Igualar racismo de negro com racismo de branco 
não resiste a um teste elementar. O negro pode dizer – 
distinguindo com nitidez preconceito de discriminação 
– “Não precisa me amar, só me dê meus direitos”. Qual a 
frase mais próxima disto que um branco poderia dizer, 
sem provocar risos? “Não precisa me amar, só tenha 
paciência”? “Me ame, apesar de tudo”?. Pouco 
convincente. 

É uma questão que vai e vem, como as marés. A 
velha oposição, na seleção brasileira, do time do povo e 
o time do técnico. Quando as coisas vão bem (Brasil 4, 
Chile 0) não há discussão, quando as coisas vão mal 
(Brasil ali , Gana 0) volta a questão. O povo quer os 
melhores sempre no time. Isto se repete há anos. 
Mudam os técnicos, mudam os melhores, muda, em boa 
parte o povo, e a questão continua indo e vindo. Como as 
marés. 

Luís Fernando Veríssimo 

 
 
 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a alternativa incorreta em relação às ideias do 
autor: 
 
A) O preconceito é um sentimento incorrigível; 
B) A sociedade pode e deve combater a discriminação 

através da coação; 
C) A política de cotas para negros no Ensino Superior é  

também uma forma de discriminação; 
D) Apesar da abolição, o preconceito com os negros não 

diminuiu; 
E) Apesar de não haver justificativa para o racismo, há 

justificativa para o ressentimento dos negros. 
 

QUESTÃO 02 

Analise as seguintes afirmações: 
 
I. Na palavra condicionamento há 15 letras e 13 

fonemas; 
II. Na palavra igualdade há tritongo; 
III. Em caíram e diminuiu há hiato; 
IV. No vocábulo incorrigível há dois dígrafos. 
 
A) São verdadeiros somente os itens I e III; 
B) São verdadeiros somente os itens I e II; 
C) São verdadeiros somente os itens II, III e IV; 
D) São verdadeiros somente os itens II e IV; 
E) Todos os itens são verdadeiros. 
 

QUESTÃO 03 

Nas frases do texto a seguir, foram destacados alguns 
pronomes, marque a opção em que há a correta 
classificação, respectivamente, de cada um: 
 
 “Não se pode coagir ninguém a gostar de quem não 
gosta” 
 “... mal disfarçada pela velha conversa da harmonia 
racial tão nossa.” 
 “Não precisa me amar” 
 
A) Pronome indefinido, pronome indefinido, pronome 

possessivo, pronome pessoal oblíquo; 
B) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

possessivo, pronome oblíquo; 
C) Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome 

possessivo, pronome oblíquo; 
D) Pronome indefinido, pronome interrogativo, 

pronome possessivo, pronome pessoal do caso reto; 
E) Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome 

possessivo, pronome pessoal do caso reto. 
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QUESTÃO 04 

Em: “Construiu-se durante todos os anos em que a 
última nação do mundo a acabar com a escravatura 
continuou na prática o que o tinha abolido no papel.” As 
palavras destacadas pertencem as seguintes classes 
gramaticais respectivamente: 
 
A) Pronome apassivador, substantivo, artigo, artigo e 

pronome oblíquo; 
B) Pronome reflexivo, substantivo, preposição, artigo e 

pronome oblíquo; 
C) Pronome apassivador, substantivo, preposição, artigo 

e pronome oblíquo; 
D) Pronome pessoal oblíquo, substantivo, artigo, 

preposição e pronome oblíquo; 
E) Pronome apassivador, substantivo, preposição, artigo 

e artigo. 
 

QUESTÃO 05 

No trecho: “..., mal disfarçada pela velha conversa da 
harmonia racial tão nossa.” A palavra mal está escrita 
corretamente, pois é um adverbio contrário de ‘bem’. 
Assinale a opção em que há erro ortográfico no uso da 
palavra destacada: 
 
A) Ele sempre apresentou um mau comportamento nos 

eventos sociais; 
B) Não se sabe o porquê de tanto mistério envolvendo o 

caso; 
C) Aonde você foi esta manhã? 
D) Aonde você estava até agora? 
E) Não fui convidado para a festa, por quê? 
 

QUESTÃO 06 

Marque a opção em que há erro na separação silábica de 
um dos vocábulos: 
 
A) Co-or-de-na-ção, ab-rup-to, sub-lo-car; 
B) Ex-ce-ção, sub-li-nhar, ci-sal-pi-no; 
C) Trans-a-tlân-ti-co, mio-pi-a, dif-te-ri-a; 
D) Ab-le-gar, sa-guão, a-tri-to; 
E) Bi-sa-vô, cons-pi-ra-ção, ad-vo-ga-do. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale o item cuja concordância nominal está de 
acordo com a Gramática Normativa: 
 
A) Todos estavam alerta devido a onda de assaltos na 

cidade; 
B) Ela andava meia esquisita naquele dia; 
C) Enviei-lhe incluso as notas fiscais; 
D) É proibida entrada de estranhos neste recinto; 
E) Seria necessário a intervenção da polícia para 

combater os ataques dos torcedores ao clube. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Assinale o item que apresenta problema de pontuação: 
 
A) Alguns manifestantes do partido de esquerda, 

gritavam insultos ao  governo; 
B) Não quero, meu bem, que penses conforme penso, 

mas que tenhas teus próprios pensamentos; 
C) Inconformada, seguiu ela para casa, com a certeza de 

que nada tinha sido resolvido; 
D) Alguns anos depois, em meio a tanta confusão, 

estavam novamente um ao lado do outro; 
E) As mulheres costumam conversar sobre os 

problemas pessoais, os homens, sobre futebol e 
mulheres. 

 

QUESTÃO 09 

Identifique a alternativa em que não é atribuída a ideia 
de superlativo ao adjetivo: 
 
A) Vivia em uma casa paupérrima; 
B) Era um funcionário bastante eficiente; 
C) Aquela foi a noite mais bela de todas; 
D) Ele é mais bom que paciente; 
E) Estava extremamente feliz. 
 

QUESTÃO 10 

Identifique a alternativa que apresenta erro de 
acentuação gráfica: 
 
A) Alguns adolescentes não possuem o hábito da leitura, 

por isso os títulos dos livros devem atraí-los para que 
leiam; 

B) Muitas pessoas não têm tempo para fazer uma boa 
leitura; 

C) Ele queria ser o heroi nacional e acabou pagando um 
alto preço; 

D) Perdoo os meus ofensores, para também obter o 
merecido perdão; 

E) Aquela era uma ideia que não lhe saía da cabeça. 
 
ANOTAÇÕES 
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MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 

Em algarismo romano, marque a alternativa 
correspondente a seguinte data: 
 
23 de Dezembro de 2012. 
 
A) XX de XII de MMXII; 
B) III de X de MXII; 
C) XX de X de MXII; 
D) XXIII de XII de MMXI; 
E) XXIV de  XII de MMXIV. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa correta utilizando a numeração 
romana:  
 
O homem pisou a primeira vez na Lua no ano de 
MCMLXIX. 
 
A) 1890; 
B) 1810; 
C) 1969; 
D) 1910; 
E) 1909; 
 

QUESTÃO 13 

Joana queria comer uma salada de frutas na sobremesa 
do jantar, então foi ao mercado e comprou um abacaxi 
por R$ 3,50, uma manga por R$ 1,00, uma dúzia de 
banana por R$ 4,00 e meia dúzia de abacate por R$ 5,50. 
Quanto custou a salada com estas frutas? 
 
A) R$ 5,73; 
B) R$ 9,00; 
C) R$ 10,00; 
D) R$ 14,00; 
E) R$ 18,50. 
 

QUESTÃO 14 

A Lua da uma volta completa em torno da Terra em 
aproximadamente 28 dias. Quantas voltas 
aproximadamente ela dará em torno da Terra em 2 
anos?  (Considere o ano com 364 dias) 
 
A) 10 voltas; 
B) 12 voltas; 
C) 13 voltas; 
D) 25 voltas; 
E) 26 voltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

João efetuou uma compra de R$ 250,00, mas se o 
pagamento fosse à vista teria desconto de 20%, 
querendo economizar, efetuou logo a liquidação. De 
quanto foi o desconto de João? 
 
A) R$ 25,00; 
B) R$ 50,00; 
C) R$ 75,00; 
D) R$ 225,00; 
E) R$ 200,00. 
 

QUESTÃO 16 

Se 50 litros de gasolina custam R$ 85,00, quanto 
custarão 80 litros do mesmo combustível? 
 
A) R$ 51,00; 
B) R$ 100,00; 
C) R$ 125,00; 
D) R$ 136,00; 
E) R$ 189,00. 
 

QUESTÃO 17 

Se 4 costureiras fazem 32 vestidos em cinco horas de 
trabalho, quantos vestidos fazem 9 costureiras iguais as 
primeiras na mesma quantidade de horas trabalhada 
por dia? 
 
A) 72 vestidos; 
B) 84 vestidos; 
C) 96 vestidos; 
D) 115 vestidos; 
E) 250 vestidos. 
 

QUESTÃO 18 

Mateus comprou 8 caixas de refrigerantes por R$ 
280,00. Quanto pagará se comprar mais 12 caixas iguais 
à primeira? 
 
A) R$ 220,00; 
B) R$ 250,00; 
C) R$ 300,00; 
D) R$ 380,00; 
E) R$ 420,00. 
 

QUESTÃO 19 

Qual a capacidade de uma piscina com as seguintes 
dimensões: 5m de largura, 10m de comprimento e 2 m 
de profundidades.   
 
A) 10 m²; 
B) 50 m²; 
C) 100 m²; 
D) 200 m²; 
E) 500 m². 
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QUESTÃO 20 

Qual a área do quadrado com aresta medindo 8 cm? 
 
A) 16 cm²; 
B) 32 cm²; 
C) 40 cm²; 
D) 64 cm²; 
E) 4096 cm². 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Complete a frase corretamente: 
 
“A ______________ é o mecanismo que permite a disposição 
ordenada dos esforços de múltiplas origens, dirigindo-
os em um sentido comum.” 
 
Esta é a definição de: 
 
A) Territorialização; 
B) Simplificação; 
C) Delegação; 
D) Trabalho em equipe; 
E) Coordenação. 
 

QUESTÃO 22 

No trabalho em equipe, é fundamental que se tenha 
produtividade. Podemos definir produtividade como a 
relação entre: 
 
A) Trabalho e custo; 
B) Tempo e custo; 
C) Tempo e trabalho; 
D) Rendimento e tempo; 
E) Rendimento e custo. 
 

QUESTÃO 23 

Ao fazer uma avaliação da história natural do processo 
saúde-doença, no período em que o organismo 
responde à agressão com modificações teciduais 
imperceptíveis clinicamente, podemos dizer que se trata 
do período da: 
 
A) Patogênese precoce; 
B) Patogênese avançada; 
C) Pré-patogênese específica; 
D) Pré-patogênese inespecífica; 
E) Patogênese específica. 
 

QUESTÃO 24 

Quando se raciocina que, mediante o aumento dos 
inputs do programa aumentam proporcionalmente seus 
outputs e efeitos, estamos avaliando através de: 
 
A) Esforço; 
B) Eficácia; 
C) Adequação; 
D) Conveniência; 
E) Regionalização. 

QUESTÃO 25 

A Organização Pan-Americana de Saúde elaborou um 
documento intitulado “O Marco Conceitual da Saúde 
Integral do Adolescente”. Este documento está inserido 
no Programa de Saúde Materno-Infantil e define 
prevenção primária como: 
 
A) Promoção de boa saúde; 
B) Prevenção de mortes; 
C) Prevenção de sequelas graves; 
D) Diminuição do agravamento da doença; 
E) Exclusão de doenças, lesões ou problemas. 
 

QUESTÃO 26 

Na organização e administração dos serviços públicos, o 
planejamento deve fundamentar-se nos princípios de: 
 
A) Racionalidade, flexibilidade e entrosamento; 
B) Entrosamento, universalidade e adequação; 
C) Universalidade, flexibilidade e previsão; 
D) Entrosamento, flexibilidade e racionalidade; 
E) Universalidade, previsão e adequação. 
 

QUESTÃO 27 

A relação mais favorável para enfrentar um problema de 
saúde coletiva qualquer é a utilização, em conjunto, dos 
seguintes níveis de prevenção e de aplicação, 
respectivamente: 
 
A) 2º/3º; 
B) 3º/2º; 
C) 4º/3º; 
D) 2º/2º; 
E) 3º/4º. 
 

QUESTÃO 28 

No final do século XVIII, a Inglaterra viveu um momento 
de mudanças sociais, a partir da Revolução Industrial. 
Na área de saúde, este movimento impulsionou a 
criação da saúde pública e foi caracterizado por: 
 
A) Obter melhores fontes de captação de água; 
B) Aumentar as aglomerações urbanas; 
C) Criar unidades ambulatoriais de saúde para todos; 
D) Diminuir a qualidade de vida da população rural; 
E) Remover adequadamente os dejetos da população 

urbana e rural. 
 

QUESTÃO 29 

Um dos critérios adotados por Sinai para caracterizar 
um problema de Saúde Pública é: 
 
A) O grau de envolvimento da comunidade na busca de 

solução; 
B) O custo per capita do programa implementado; 
C) A severidade do dano causado pela doença em 

questão; 
D) A prevalência da doença na comunidade atingida; 
E) A existência de métodos eficazes para prevenção e 

controle. 
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QUESTÃO 30 

O 3º nível de prevenção corresponde a: 
 
A) Reabilitação; 
B) Proteção específica; 
C) Promoção de saúde; 
D) Limitação do dano; 
E) Diagnóstico precoce. 
 

QUESTÃO 31 

As etapas em que podemos atuar para interceptar a 
progressão da doença são denominadas: 
 
A) Pluralistas; 
B) Prevenção pura; 
C) História natural da doença; 
D) Níveis de prevenção; 
E) Níveis de aplicação. 
 

QUESTÃO 32 

O processo de envelhecimento não constitui um marco 
isolado no desenvolvimento vital humano. O 
conhecimento sobre alguns aspectos relativos à terceira 
idade favorece o atendimento ao paciente idoso. Entre 
as características do idoso, destaca-se o aspecto: 
 
A) Psicológico – a dificuldade de acesso a novas 

informações e a falta de recursos para atender as 
suas necessidades geram incapacidade e desconforto; 

B) Social – o problema observado com mais frequência é 
a perda de identidade, a falta de recursos econômicos 
e o incremento das relações interpessoais; 

C) Psicológico – observa-se uma tendência à perda de 
perspectivas para o futuro, favorecendo muitas vezes 
a supervalorização do passado; 

D) Biológico – o idoso apresenta perda da capacidade de 
trabalho e aprendizado, o que caracteriza a 
necessidade de dependência familiar; 

E) Social – fatores como o desconhecimento do processo 
de envelhecimento e conseqüente medo da morte 
afetam seu bem-estar. 

 

QUESTÃO 33 

Sobre as ações e programas do SUS, marque a opção 
correta: 
 
A) A Academia da Saúde integra a rede Saúde a Toda 

Hora; 
B) O Programa Melhor em Casa tem o princípio de 

oferecer, aos pacientes da rede pública de saúde, um 
serviço humanizado e acolhedor; 

C) O PNAN ampliou o acesso da população a 
medicamentos essenciais; 

D) O Projeto Olhar Brasil foi criado pela parceria entre o 
Ministério da Saúde e da Previdência Social; 

E) O HumanizaSUS presta socorro à população em casos 
de urgência. 

 
 
 
 

QUESTÃO 34 

Sobre o PNI (Programa Nacional de Imunizações), é 
correto afirmar que: 
 
A) Atualmente é constituído por 12 produtos 

recomendados à população; 
B) Recomenda a vacina BCG aos 2, 4 e 6 meses de idade; 
C) Dos 11 aos 19 anos, só recomenda a vacina dT; 
D) A vacina contra febre amarela (atenuada) é oferecida 

anualmente durante a Campanha Nacional de 
Vacinação do Idoso; 

E) Um dos erros do programa é não ter um calendário 
dedicado à população indígena. 

 

QUESTÃO 35 

A justiça como equidade, um dos princípios que 
norteiam o SUS, confere fundamentação: 
 
A) À integralidade das ações de saúde, privilegiando 

crianças e idosos, tendo em vista a transição 
demográfica e epidemiológica; 

B) À descentralização dos serviços de saúde no nível 
terciário; 

C) Ao direcionamento da aplicação de recursos em 
benefício dos mais necessitados; 

D) Ao contingenciamento dos recursos destinados a 
pacientes sem vinculação com o sistema de saúde 
complementar; 

E) À descentralização dos serviços de saúde no nível 
primário, somente. 

 

QUESTÃO 36 

A alternativa que melhor define “área problema” em 
Saúde Pública é: 
 
A) A extensão total do problema de saúde e as soluções 

aplicadas no sentido de resolvê-lo; 
B) A faixa da população sem cobertura e que não recebe 

nenhum tipo de tratamento; 
C) A faixa da população que recebe atenção dos serviços 

públicos e filantrópicos; 
D) A extensão total do problema representada pela 

população que recebe atenção somente através dos 
serviços sociais; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 37 

Faz parte do campo de ação dos ACS (Agentes 
Comunitários de Saúde) a avaliação e identificação de 
sinais de perigo nas crianças de 2 meses a 5 anos. São 
sinais de perigo: 
 
A) Olhos fundos; 
B) Convulsões; 
C) Palidez palmar acentuada; 
D) Inchaço em ambos os pés; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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QUESTÃO 38 

Faz parte do campo de ação dos ACS (Agentes 
Comunitários de Saúde) a avaliação e identificação de 
sinais de alerta nas crianças de 2 meses a 5 anos. São 
sinais de alerta: 
 
A) Secreção no ouvido; 
B) Emagrecimento acentuado; 
C) Olhos fundos; 
D) Criança mais molinha, parada e com choro fraco; 
E) Sinal da prega. 
 

QUESTÃO 39 

A visita domiciliar de acompanhamento, de acordo com 
o Ministério da Saúde, quando a criança de 2 meses a 5 
anos estiver com doença respiratória ou diarreia deve 
ser: 
 
A) Dentro de 2 dias; 
B) Dentro de 5 dias; 
C) Dentro de 7 dias; 
D) Dentro de 10 dias; 
E) Diariamente. 
 

QUESTÃO 40 

A visita domiciliar de acompanhamento, de acordo com 
o Ministério da Saúde, quando a criança de 2 meses a 5 
anos estiver com peso baixo para a idade deve ser: 
 
A) Dentro de 2 dias; 
B) Dentro de 5 dias; 
C) Dentro de 7 dias; 
D) Dentro de 10 dias; 
E) Diariamente. 
 

QUESTÃO 41 

Marque a opção correta sobre as orientações da 
alimentação da criança de 6 a 7 meses: 
 
A) Devem-se introduzir carnes, frango e peixes 

preparados igualmente aos da família; 
B) A criança deve consumir os vários alimentos da 

família; 
C) A alimentação deve ser exclusivamente de leite 

materno; 
D) Deve-se ter o cuidado de não usar açúcar ou sal nos 

alimentos; 
E) Deve-se ter o cuidado de não oferecer frutas, cereais 

e legumes. 
 

QUESTÃO 42 

O período de resguardo corresponde: 
 
A) Dos primeiros 07 dias após o parto; 
B) Dos primeiros 15 dias após o parto; 
C) Dos primeiros 30 dias após o parto; 
D) De até 45 dias após o parto; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 

QUESTÃO 43 

Durante o resguardo, alguns sinais devem ser 
observados pelo ACS. Devemos orientar o casal a 
procurar ajuda de imediato se a mulher apresentar: 
 
A) Dor contínua no ventre; 
B) Febre e corrimento com mau cheiro; 
C) Sangramento muito intenso; 
D) Qualquer problema com as mamas; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 44 

O coto umbilical deve ser limpo diariamente após o 
banho com: 
 
A) Álcool 95%; 
B) Água oxigenada 10 volumes; 
C) Álcool 70%; 
D) Clorexidina a 0,12%; 
E) Clorexidina a 2%. 
 

QUESTÃO 45 

São dicas importantes quando o ACS vai fazer o 
cadastramento das famílias, EXCETO: 
 
A) Ler a ficha antes de realizar a visita; 
B) Conversar um pouco antes de começar as perguntas; 
C) Não rasurar; 
D) Identificar-se e falar o porquê das perguntas, a 

importância das respostas corretas, para que serve o 
cadastro; 

E) Anotar sempre as informações de caneta, para que 
não corra o risco de se apagarem. 

 

QUESTÃO 46 

O conhecimento dos danos ao meio ambiente é muito 
importante para se entender melhor as causas dos 
principais problemas de saúde. São maneiras incorretas 
de se utilizar o meio ambiente: 
 
A) Queimadas; 
B) Desmatamentos; 
C) Poluição de rios; 
D) Somente A e B estão corretas; 
E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 

QUESTÃO 47 

São problemas de saneamento básico: 
 
A) Queimadas; 
B) Lixo jogado a céu aberto; 
C) Efeito estufa; 
D) Destruição da camada de ozônio; 
E) Gases tóxicos provindos dos carros. 
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QUESTÃO 48 

Devemos considerar como micro-área de risco aquela 
que apresentar a seguinte característica: 
 
A) Maioria da população com baixo nível 

socioeconômico; 
B) Bom saneamento básico; 
C) Área sem Unidade de Saúde da Família; 
D) Falta de profissionais de saúde; 
E) Falta de representantes da comunidade. 
 

QUESTÃO 49 

Para fazer o mapeamento do distrito comunitário é 
fundamental: 
 
A) Determinar o índice de mortalidade infantil; 
B) Verificar a existência de grupos de risco; 
C) Determinara a existência de barreiras geográficas; 
D) Determinar os limites e os pontos cardinais; 
E) Escolher sempre o mapa estático, considerado mais 

eficiente. 
 

QUESTÃO 50 

O período Neonatal corresponde: 
 
A) Da concepção até o nascimento; 
B) Dos 29 dias a 2 anos; 
C) De 0 a 28 dias de vida; 
D) De 2 a 6 anos; 
E) De 15 dias a 1 mês. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




