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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  DDEE  EENNDDEEMMIIAASS  
 
Texto  

Céus e terras 
 

Todos somos vítimas de ideias erradas a nosso respeito. No meu caso, não sei por que, volta e meia apelam 
para mim em busca de conselhos sobre paixão. É um mal ou um bem? Devemos amar sem paixão? O limite entre o 
amor e o desvario é tênue ou profundo? Sinceramente, quem sou eu para responder a questão tão alienada, digna 
daquele concílio bizantino que discutia o sexo dos anjos? 

O amor é necessário, a paixão é descartável. Mas é bom quando acontece. Todos os outros valores ficam 
irrelevantes – a fome que mata em Biafra, as torres do World Trade Center desabando, o nosso time sendo 
rebaixado à segunda divisão.  

Tive um amigo que viveu uma paixão durante sete anos, como aquele Jacó do soneto de Camões, que se 
amarrou em Raquel, “serena e bela”. Não tomou conhecimento do assassinato de Kennedy, do Golpe Militar de 64, 
dos Beatles, da morte de Guevara, do AI-5, do tricampeonato em 1970. 

Possuído pela paixão, a Raquel dele chamava-se Marlene e morava no Méier. Ele vivia, respirava, sofria e 
gozava num só sentido, num único rumo: ela. O vestido que estaria usando, com quem sairia naquele sábado, a 
música que estaria ouvindo. 

Ele flutuava no espaço, como um ectoplasma bêbado, somente pensando nela, mesmo quando estava com ela. 
Até que um dia a paixão acabou, despejando-o novamente na terra e no cotidiano de todos nós. 

Encontrei-o então, furioso, queixando-se do ralo entupido de sua cozinha. Pagara adiantado a um bombeiro 
para fazer o serviço, o sujeito levara o dinheiro, esburacara o chão à procura do entupimento e desaparecera havia 
três dias. Como pode? Queria ir à polícia, escrever aos jornais, mover céus e terras, os mesmos céus e as mesmas 
terras que, por sete anos, não existiam para ele, muito menos um entupido ralo de cozinha. 

A paixão tem isso de bom. Céus e terras deixam de existir, ficamos entupidos como um ralo que não escoa 
nosso desatino.  

(Cony, Carlos Heitor. “Céus e terras”. In: PINTO, Manuel da Costa (Org.). Crônica Brasileira contemporânea. São Paulo: Moderna, 2008.) 

 
01 
No texto “Céus e terras”, o assunto principal tratado pelo autor é 
A) a importância do amor.       
B) o cotidiano de um casal.       
C) a transitoriedade do amor. 
D) a superficialidade dos sentimentos. 
E) o desligamento causado pela paixão. 

 
02 
No trecho “O amor é necessário, a paixão é descartável. Mas é bom quando acontece.” (2º§), que desencadeia 
o aparecimento da sequência narrativa na crônica, a palavra destacada dá ideia de 
A) oposição. 
B) conclusão. 
C) explicação. 
D) alternância. 
E) comparação. 

 
03 
A palavra como, que aparece no trecho “[...] como aquele Jacó do soneto de Camões [...]” (3º§), estabelece qual 
relação de sentido com a informação anterior? 
A) Adição. 
B) Oposição. 
C) Explicação. 
D) Comparação. 
E) Conformidade. 
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04 
O objetivo comunicativo principal da crônica é 
A) narrar um fato trivial. 
B) explicar a diferença entre amor e paixão. 
C) trazer uma informação sobre a realidade. 
D) orientar a realização de um procedimento. 
E) persuadir o leitor com argumentos subjetivos. 

 
05 
No trecho “[...] – a fome que mata em Biafra, as torres do World Trade Center desabando, o nosso time sendo 

rebaixado à segunda divisão.” (2º§), o travessão foi usado para 
A) indicar uma citação. 
B) atribuir sentido irônico. 
C) separar orações intercaladas. 
D) introduzir a fala de uma pessoa. 
E) separar expressões explicativas. 

 
06 
Um amigo do narrador, durante um certo período de tempo, deixa de tomar conhecimento de vários aconteci-
mentos importantes, porque 
A) se amarrou a Raquel. 
B) flutua no espaço como um fantasma. 
C) se encontra dominado por um sentimento. 
D) não percebe que o ralo da cozinha não está entupido. 
E) não se dá conta de que seu time foi rebaixado para segunda divisão.  

 
07 
No trecho “[...] a Raquel dele chamava-se Marlene e morava no Méier.” (4º§), a palavra destacada tem valor 
A) relativo. 
B) indefinido. 
C) possessivo. 
D) interrogativo. 
E) demonstrativo. 

 
08 
Assinale a opção em que há uma correlação INADEQUADA entre a palavra destacada e a sua classificação 
gramatical. 
A) “Ele  flutuava no espaço, [...]” – pronome pessoal                                                                                  
B) “[...] somente pensando nela [...]” – pronome pessoal 
C) “[...] despejando-o novamente na terra [...]” – pronome reflexivo 
D) “[...] queixando-se do ralo entupido de sua cozinha.” – pronome reflexivo 
E) “Todos somos vítimas de ideias erradas a nosso respeito.” – pronome indefinido 

 
09 
Qual das palavras destacadas NÃO retoma um elemento textual expresso anteriormente? 
A) “O vestido que estaria usando, [...]” (4º§) 
B) “[…] não sei por que, volta e meia apelam para mim […]” (1º§)                                                                                     
C) “Tive um amigo que viveu uma paixão durante sete anos, [...]” (3º§) 
D) “[…] digna daquele concílio bizantino que discutia o sexo dos anjos?” (1º§) 
E) “[...] os mesmos céus e as mesmas terras que, por sete anos, não existiam para ele, [...]” (6º§) 
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10 
Ao afirmar “A paixão tem isso de bom.” (7º§), o autor introduz uma ideia de  
A) conclusão. 
B) explicação. 
C) concessão. 
D) contradição. 
E) comparação. 

 
NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  

 
11 
A Constituição Federal de 1988 traçou princípios e normas gerais de observância obrigatória pela administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Diante do exposto, assinale a alternativa que cita apenas princípios constitucionais expressos. 
A)  Legitimidade, publicidade e moralidade.                                                                                        
B) Legalidade, impessoalidade e moralidade. 
C) Eficiência, moralidade e responsabilidade.                  
D) Legalidade, responsabilidade e publicidade. 
E) Impessoalidade, responsabilidade e legitimidade. 

 
12 
Em razão das normas que regram as atividades da administração pública, é vedada a contratação direta de seu 
pessoal, exigindo-se a realização de concurso público de provas ou provas e títulos. Acerca da validade dos 
concursos públicos, é correto afirmar que o prazo será  
A) de até dois anos, improrrogável em qualquer caso. 
B) de até um ano, prorrogável uma vez, por igual período. 
C) de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
D) sempre de dois anos, ressalvados os processos seletivos simplificados. 
E) de até dois anos, prorrogável pelo tempo que a administração julgar conveniente. 

 
13 
Dentre os vários agentes públicos que contribuem com a administração pública, existem aqueles que, em razão 
das peculiaridades de suas funções, classificam-se como agentes políticos. Deste modo, trata-se de agente 
político o cargo de 
A) médico. 
B) prefeito. 
C) professor. 
D) enfermeiro. 
E) engenheiro. 
 
14 
Além dos princípios expressos descritos pelo texto constitucional, a administração pública se orienta por outras 
diretrizes que constituem sua base principiológica, tais como o da Supremacia do Interesse Público e o da 
Autotutela. Acerca destes princípios, é correto afirmar que 
A) o Princípio da Autotutela possibilita à administração pública rever seus atos e corrigi-los quando verificados erros. 
B) em razão do Princípio da Autotutela, a administração pública deverá tutelar os interesses públicos e particulares 

que estejam vinculados à sua estrutura organizacional. 
C) a atividade da administração pública que privilegia o interesse de determinados grupos da sociedade, em prejuízo 

da coletividade, não contraria a Supremacia do Interesse Público. 
D) atende ao Princípio da Supremacia do Interesse Público as realizações de obras públicas municipais, mesmo 

quando a finalidade principal seja o favorecimento do particular. 
E) a Supremacia do Interesse Público disciplina que, em caso de conflito de interesses, a vontade pessoal do chefe 

do Poder Executivo deve prevalecer sobre a vontade do particular. 
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15 
Luíza, antiga moradora do município de Boa Sorte, conhece bem a história e a cultura municipais. Em razão desse 
conhecimento, foi convidada pelo Prefeito a ocupar um cargo em comissão: Secretária Municipal de Cultura. 
Considerando o caso exposto anteriormente, assinale a afirmativa correta. 
A) Aceito o convite, Luíza deverá realizar concurso público para poder assumir o cargo de Secretária. 
B) Por se tratar de cargo em comissão, assim declarado em lei, é livre a nomeação e exoneração de Luíza. 
C) Tanto no cargo efetivo, quanto no cargo em comissão, a investidura dependerá de aprovação em concurso público.   
D) Por se tratar de cargo em comissão, também conhecido como cargo efetivo, uma vez nomeada, Luíza não poderá 

mais perder o cargo. 
E) Por se tratar de cargo em comissão, Luíza poderá ocupar o cargo durante o período de um ano, mas, transcorrido 

esse período, deverá realizar concurso público. 

 
16 
As normas referentes à administração pública vedam a acumulação remunerada de cargos públicos. Entretanto, 
quando houver compatibilidade de horários, será permitida a acumulação de alguns cargos. Porém, NÃO são 
cumulações permitidas a de 
A) dois cargos de professor, na mesma disciplina. 
B) dois cargos de professor, em disciplinas diversas. 
C) um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
D) três cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. 
E) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

 
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  EEMM  SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  

 
17 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     )�O Piso da Atenção Básica (PAB) constitui-se no componente federal para o financiamento da Atenção Básica, 

sendo composto de uma fração fixa e outra variável. 
(     )�Epidemia explosiva (ou por fonte comum): há um aumento expressivo no número de casos, em um curto 

período de tempo, sendo compatível com o período de incubação de doença. 
(     )�Coeficiente de morbidade é a medida de frequência de doença em uma população. Existem dois grupos 

importantes de taxa de morbidade: as de incidência e as de prevalência. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F 
B) F, V, F 
C) F, F, V 
D) V, F, V 
E) V, V, V 

 
18 
Sobre as responsabilidades municipais da Educação na Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas.  
(     )�Promover diretamente processos conjuntos de educação permanente em saúde. 
(     )�Apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular na saúde na formação dos profissionais 

de saúde, em consonância com as necessidades sociais em saúde. 
(     )�Articular a vinculação dos municípios às referências para o processo de formação e desenvolvimento. 
(     )�Incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a realização de ações educativas e de conhecimento 

do SUS. 
A sequência está correta em  
A) V, V, V, V 
B) V, F, V, V 
C) V, V, F, V  
D) F, V, F, V 
E) F, F, V, V 
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19 
Em relação às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), é INCORRETO afirmar que 
A) os serviços de saúde precisam integrar suas respostas na abordagem. 
B) têm poucas oportunidades de prevenção devido à sua longa duração. 
C) requerem um tempo longo e uma abordagem sistemática para o tratamento. 
D) levam décadas para estar completamente instaladas na vida de uma pessoa e têm origem em idades jovens. 
E) sua emergência é muito influenciada pelas condições de vida, não sendo resultado unicamente de escolhas 

individuais. 

 
20 
São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 
I.� Participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações. 
II.� Implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento. 
III.�Definição do território de atuação das UBS. 
IV.�Apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 

 
21 
Sobre o processo epidêmico, marque a alternativa INCORRETA. 
A) As epidemias não constituem fenômeno exclusivamente quantitativo. 
B) As variações irregulares na ocorrência das doenças na comunidade é peculiar das epidemias. 
C) A onda epidêmica evolui por amplas áreas geográficas, geralmente mais de um continente, atingindo elevada 

proporção da população. 
D) Em surtos epidêmicos, o caso inicial responsável pela introdução da doença no grupo atingido recebe a 

denominação caso-índice. 
E) As epidemias podem ser consequência de exposição a agentes infecciosos, substâncias tóxicas e situações 

especiais, à carência de determinado(s) nutriente(s). 

 
22 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     )�As zoonoses são doenças comuns a homens e animais. 
(     )�O principal objetivo da investigação de epidemias é identificar todas as pessoas infectadas. 
(     )�A incidência expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, 

numa população sob o risco de desenvolver a doença. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V 
B) V, F, V 
C) V, V, V 
D) F, V, F 
E) V, V, F 

 
23 
O PAB variável (Piso da Atenção Básica Variável) consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de 
estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da atenção básica à saúde. O PAB variável passa a ser composto 
pelo financiamento das seguintes estratégias, EXCETO: 
A) Saúde Bucal.        
B) Saúde da Família.        
C) Reforma Sanitária. 
D) Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário. 
E) Compensação de Especificidades Regionais. 
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24 
A Participação Social no SUS, princípio doutrinário assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde 
(8080/90 e 8142/90), é parte fundamental do Pacto pela Saúde. Em relação às ações que devem ser desenvolvidas 
para fortalecer o processo de Participação Social, dentro deste Pacto, analise. 
I.� Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias nos municípios e estados, com vistas ao fortalecimento 

da gestão estratégica. 
II.� Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde. 
III.�Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas.  
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas.  

 
25 
A Atenção Básica tem como fundamentos, EXCETO:  
A) Estimular a participação popular e o controle social. 
B) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e 

capacitação. 
C) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação. 
D) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 
E) Possibilitar o acesso restrito e periódico a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 

porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento 
e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

 
26 
Analisando a situação da saúde, verifica-se que as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), além de serem 
um problema sério, tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda, são consideradas atualmente 
como epidemia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças crônicas, as  
I.� doenças cardiovasculares (cerebrovasculares, isquêmicas). 
II.� neoplasias. 
III.�diabetes mellitus. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas.  
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas.  

 
27 
O repasse dos recursos dos incentivos a equipes de Saúde da Família ou de Saúde Bucal ao município, ou seja, 
os recursos do PAB variável, serão suspensos quando 
I.� não houver unidade de saúde cadastrada para o trabalho das equipes. 
II.� um dos profissionais das equipes se ausentar por um período superior a sessenta dias, com exceção dos 

períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação específica. 
III.�os profissionais das equipes descumprirem a carga horária estabelecida nesta Política. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas.  
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas.  
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28 
“O(A)  _____________________ suspenderá o repasse de recursos do PAB aos municípios e ao Distrito Federal, 
quando forem detectados, por meio de auditoria ____________________, malversação ou desvio de finalidade 
na utilização dos recursos. A suspensão será mantida até a adequação das irregularidades identificadas.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Secretaria da Saúde / federal ou estadual     
B) Ministério da Saúde / federal ou estadual     
C) Secretaria da Saúde / federal ou municipal 
D) Secretaria da Saúde / estadual ou municipal 
E) Ministério da Saúde / estadual ou municipal 

 
29 
Acerca da Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde (PPI), é INCORRETO afirmar que 
A) apenas os recursos financeiros municipais são visualizados na PPI. 
B) é o processo que norteia a alocação dos recursos financeiros para a saúde. 
C) é o processo que define a programação das ações de saúde em cada território. 
D) deve subsidiar a programação físico-financeira dos estabelecimentos de saúde. 
E) explicita os pactos de referência entre municípios, gerando a parcela de recursos destinados à própria população 

e à população referenciada. 

 
30 
“A atenção _______________ à saúde é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de 
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) primária 
B) terciária 
C) secundária 
D) prestadora 
E) controladora 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser u lizado: caneta esferográfica de nta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente iden ficado. 

2. Não é permi da, durante a realização das provas, a u lização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Especificamente, não é permi do que o 
candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respec va iden ficação, dos seguintes 
equipamentos: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, 
tablets, ipod, gravadores, pendrive, mp3 ou similar,  qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 
bip, notebook, palmtop, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 
espécie etc.  

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 des nado à entrega do Caderno de Provas e à 
iden ficação – 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 u lizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o 
fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múl pla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas obje vas são do po múl pla escolha, com 05 (cinco) alterna vas (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 emi r opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.  

10. O candidato poderá re rar-se do local de provas somente a par r de 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permi da essa conduta apenas 
no decurso dos úl mos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) úl mos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 
local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desis ndo do Processo Sele vo Simplificado e, caso se 
negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da 
sala e pelo coordenador da unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas obje vas serão divulgados na Internet, no 
site www.idecan.org.br, a par r das 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas obje vas disporá 
de 02 (dois) dias úteis, a par r do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Sele vo Simplificado no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao 
IDECAN, conforme disposições con das no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Sele vo 
Simplificado. 

 








