
 

PARTE 1- LINGUA PORTUGUESA 
 
Texto 
 Família de Kevin deve receber parte de bilheteria 
do Corinthians  Lucas Reis, de São Paulo.  
A  família  do  garoto  Kevin  Espada,  14,  morto  por  
um sinalizador  atirado  por  torcedores  corintianos  
em  Oruro,  na Bolívia,  deve  receber  parte  da  
bilheteria  de um  dos próximos jogos do 
Corinthians, seja da Libertadores, seja do 
Campeonato Paulista ou até mesmo um amistoso.  
A informação  obtida  pela  Folha  foi  confirmada  
nesta segunda-feira pelo próprio clube. A ideia foi 
sugerida na última sexta-feira durante uma reunião 
entre os cartolas alvinegros.  
O Corinthians  informou  que  pretende  encontrar  
uma solução  para  o  caso  até  o  fim  da  próxima  
semana, independentemente  do  julgamento  da  
Conmebol,  que  deve ocorrer em até três dias.   
A família de Kevin  
Uma das possibilidades é que o jogo contra o 
Tijuana, na semana  que  vem,  no  Pacaembu,  seja  o  
escolhido.  Caso  a decisão da Conmebol demore, ou 
seja desfavorável e o estádio continue com portões 
fechados, uma partida do Estadual será escolhida.  
A  ideia,  segundo  o  Corinthians,  não  consta  da  
defesa jurídica  enviada  à  Conmebol  na  semana  
passada.  O  clube também  não  decidiu  ainda  o  
percentual  da  renda  bruta  ou líquida que será 
repassado.  
A  iniciativa  de  indenizar  os  parentes  de  Kevin,  
segundo apurou  a  reportagem,  engloba  uma  
investida  para  suavizar  a imagem  corintiana,  
arranhada  internacionalmente  após  o fatídico 
episódio.  
Dentro do clube, há quem defenda que o Corinthians 
teve uma  atitude  jurídica  perfeita,  mas  
atabalhoada  em  relação  à atitude e imagem.  
Em  Oruro,  a  Folha  apurou  que  parentes  de  
Kevin  não concordaram com a atitude dos seus pais, 
que optaram por não entrar  com  ação  pedindo  
uma  indenização  ao  Corinthians. Limbert  e  
Carola,  os  pais  de  Kevin,  justificaram  que  não 
queriam ser acusados de utilizar o filho com fins 
mercantilistas.  
“Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  entrou  em  
contato para dizer que se importa com o que 
aconteceu”, disse Limbert, há uma semana.  
Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  aguarda 
que a Conmebol julgue o clube até sexta -- o que 
viabilizaria a entrada da  torcida  no  próximo  jogo  
em  casa,  contra  o  Tijuana,  na semana  que  vem.  
“Estou  otimista,  confio  na  argumentação jurídica 
do clube”, disse o advogado.   
Fonte: Colaborou Eduardo Ohata, de São Paulo. 
http://www.folhaonline.com.br/.  

 
Questão 1 
Marque a alternativa correta, de acordo com o 
texto:    

A. A indenização aos parentes do garoto que 
foi vítima do sinalizador atirado por 
torcedores corintianos, em Oruro, não 
objetiva suavizar a imagem corintiana, que 
foi manchada internacionalmente.  

B. Para os pais de Kevin, seria mais 
importante que os clubes San José e 
Corinthians tivessem entrado em contato e 
manifestado pesar pelo acontecido do que 
quererem indenizá-los pela perda do filho.  

C. A indenização a ser arrecadada será dos 
jogos do Corinthians da  Libertadores,  do  
Campeonato Paulista e de um amistoso.  

D. Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

E. nenhuma alternativa anterior está correta. 
 

Questão 2 
 No trecho seguinte, retirado do 1º parágrafo do 
texto, os termos destacados classificam-se, 
respectivamente, como: “Uma das possibilidades é 
que o jogo contra o Tijuana, na semana  que  vem,  no  
Pacaembu,  seja  o  escolhido.” 

A. Preposição e conjunção integrante; 
B. Conjunção integrante e preposição; 
C. Preposição e pronome relativo; 
D. Pronome relativo e Conjunção 

integrante; 
E. Conjunção integrante e pronome 

relativo. 
 

Questão 3 
No período do texto: “A  ideia,  segundo  o  
Corinthians,  não  consta  da  defesa jurídica  enviada  
à  Conmebol  na  semana  passada.”, a conjunção 
destacada está no mesmo campo semântico de: 

A. Embora; 
B. Ao asso que; 
C. Porque; 
D. Consoante; 
E. Para que. 

 

Questão 4 
A oração destacada, presente no texto, classifica-
se como: “Dentro do clube, há quem defenda que o 
Corinthians teve uma  atitude  jurídica  perfeita.” 

A. Oração subordinada substantiva objetiva 
direta. 

B. Oração subordinada adjetiva restritiva. 
C. Oração subordinada adverbial causal. 
D. Oração coordenada sindética explicativa. 
E. Oração coordenada assindética. 

 

Questão 5 
Na frase do texto, “Limbert  e  Carola,  os  pais  de  
Kevin,  justificaram  que  não  
queriam ser acusados de utilizar o filho com fins 
mercantilistas..”, as vírgulas foram usadas para: 

A. Isolar um adjunto adverbial deslocado; 
B. Separar um aposto; 
C. Destacar um vocativo; 
D. Separar elementos de uma enumeração; 
E. Isolar uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 
 
 

 
 



 

Questão 6 
 Em qual alternativa o vocábulo dos parênteses 
não corresponde ao sinônimo do termo 
destacado?   

A. A  ideia  foi  sugerida  na  última  
sexta-feira  durante uma  reunião  
entre  os  cartolas  alvinegros. 
(aconselhada)  

B. O clube também não decidiu 
ainda o percentual da renda 
bruta ou líquida que será 
repassado. (definiu)  

C. O Corinthians informou que 
pretende encontrar uma solução 
para o caso até o fim da próxima 
semana. (deseja) 

D. Dentro do clube, há quem 
defenda que o Corinthians teve 
uma atitude jurídica perfeita, mas 
atabalhoada  em relação à 
atitude e à imagem. (calma) 

E. Caso a decisão da Conmebol 
demore, uma  partida do Estadual 
será escolhida. (deliberação) 

 

Questão 7 
Assinale a alternativa cujo verbo  destacado  
apresenta  a  mesma  regência  do destacado no 
período abaixo, de acordo com a norma-padrão 
da Língua Portuguesa e em relação à regência 
verbal.  
 Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  
aguarda que a Conmebol julgue o clube até sexta-
feira.   

A. Perdoou-lhe uma dívida antiga. 
B. Esqueceram-se da apresentação 

no Congresso.  
C. Cícero joga futebol todos os finais 

de semana.  
D. Sônia estava no Hotel Central.  
E. Bárbara ficou desolada com o 

resultado do exame. 
 

Questão 8 
Obedecendo  às  regras  de  passagem  do  
discurso  direto para  o  discurso  indireto,  
assinale  a  alternativa  correta relativa ao trecho 
abaixo.   
  "Estou otimista, confio na argumentação jurídica do 
clube", disse o advogado.   

A. O advogado  disse  que  esteve  
otimista,  confiou  na 
argumentação jurídica do clube.  

B. O advogado  disse  que  estará  
otimista,  confiará  na 
argumentação jurídica do clube.  

C. O advogado disse que estaria 
otimista, confiaria na 
argumentação jurídica do clube.  

D. O advogado disse que estivera 
otimista, confiara na 
argumentação jurídica do clube. 

E. O advogado disse que estava 
otimista, confiava na 
argumentação jurídica do clube.  

 

Questão 9 
Na frase: “Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  
entrou  em  contato para dizer que se importa com o 
que aconteceu”, o termo destacado é: 

A. Pronome demonstrativo; 
B. Artigo definido; 
C. Pronome oblíquo; 
D. Artigo indefinido; 
E. Nenhuma das alternativas 

anteriores. 
 

Questão 10 
Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada tenha a mesma  classificação  do  
termo  destacado  na  oração abaixo: 

Os pais de Kevin não pediram indenização 
ao Corinthians.   

A. Os familiares mostraram-se 
chocados.  

B. Sujeitos a linchamento, os 
torcedores fugiram. 

C. Ficaram revoltados com a 
situação.  

D. Amigos foram ao velório do 
menino.  

E. Talvez processem a equipe.  
 

Questão 11 
 A  palavra  que apresenta  o  mesmo processo de 
formação do vocábulo bilheteria, é:  

A. Aguardente.  
B. Igualdade.  
C. Anormal.  
D. Amanhecer.  
E. Automóvel. 

 

Questão 12 
 Há sujeito indeterminado em: 

A. Entraram os culpados pela porta.  
B. Estavam muito abatidos o pai e a 

mãe do garoto.  
C. Choveu muito em São Paulo.  
D. O clube teve uma atitude jurídica 

perfeita.  
E. Vive-se solitariamente nas 

grandes cidades. 
 

Questão 13 
 A justificativa de acentuação da palavra Bolívia 
é: 

A. Oxítona terminada em A; 
B. Oxítona terminada em ditongo; 
C. Paroxítona terminada em 

ditongo; 
D. Paroxítona terminada em A; 
E. Toda paroxítona é acentuada. 

 

 
 
 



 

Questão 14 
 
Assinale  a alternativa incorreta, em  relação  à  
ocorrência  ou  não  de  crase:  

A. Ontem à noite encontrei um velho 
amigo de escola.  

B. Quando foi a  São Paulo,  visitou  
todos  os  museus  e igrejas.  

C. Às vezes, é melhor permanecer 
calado.  

D. Lançaram um ferro à vapor sem 
fio. 

E. Por estar chovendo,  o  céu  
escureceu  às  quatro da tarde.  

 

Questão 15 
 Leia: 
 

 
 

Na oração “Ele está no trono.” O termo 
destacado é: 

 
A. aposto 
B. sujeito  
C. adjunto adnominal 
D. adjunto adverbial 
E. predicativo do sujeito 

 
 
PARTE 2 –  ESPECÍFICO 

 
 

Questão 16 
A Vasa prévia é considerada uma complicação 

obstétrica, passando a exigir uma avaliação 

médica de urgência e detalhada, o seu surgimento 

está associado ao processo gestacional e tem 

como fator(es) desencadeador(es) a (o): 

A. Sedentarismo e o abuso de carboidratos e 

açucares; 

B. Inserção anormal dos vasos fetais dentro 

das membranas; 

C. Gravidez ectópica; 

D. Uso abusivo do tabaco e de bebidas 

alcoólicas ao longo da gestação; 

E. Abertura ineficaz dos óstios uterinos e 

má formação das tubas. 

 

Questão 17 
A Nota Técnica de nº 15 do 

CGPNCT/DEVEP/SVS/MS estabelece critérios 

para a priorização de municípios no controle da 

Tuberculose no Brasil. A meta pactuada até 2015 

é reduzir em pelo menos 50%  a taxa de 

incidência e de mortalidade da tuberculose, em 

comparação ao ano de 1990. Em relação à 

referida Nota Técnica marque a alternativa errada. 

A. Atualmente 181 municípios são 

prioritários no Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose – PCNT, visto 

que atendem a um dos requesitos 

estabelecidos; 

B. Todas as capitais brasileiras são 

prioritárias; 

C. Taxa de incidência (todas as formas) 

superior a 80% da taxa nacional (35 

casos novos por 100.000 habitantes) 

segundo dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) em 2007; 

D. Municípios com população igual ou 

maior a 100.000 habitantes são 

prioritários; 

E. Taxa de mortalidade por tuberculose 

superior à taxa nacional (2,5 óbitos por 

100.000 habitantes) segundo dados do 

Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) em 2007. 

 
Questão 18 
Na abordagem terapêutica da hanseníase, um dos 

passos consiste na Pesquisa de Sensibilidade, 

conforme o Manual do MS para realização da 

pesquisa de sensibilidade, são necessárias 

algumas Considerações. Marque a alternativa em 

que uma das considerações está errada em suas 

colocações: 

 

A. Explicar ao paciente o exame a ser 

realizado, certificando-se de sua 

compreensão para obter maior 

colaboração; 

B. Concentração do examinador e do 

paciente; 

C. Demonstrar a técnica, primeiramente, 

com os olhos do paciente abertos e em 

pele sã; 

D. Ocluir, então, o campo de visão do 

paciente; 

E. Selecionar aleatoriamente, a sequência 

de pontos a serem tratados. Tocar a pele 

deixando tempo suficiente para o 

paciente responder. Repetir o teste para 

confirmar os resultados em cada ponto. 

 
Questão 19 
Dentro do campo da Saúde Pública existem os 

Estudos Epidemiológicos que se caracterizam 

como sendo ferramentas de grandes utilidades. 



 

Dessa forma, qual é o conceito de Estudo 

Transversal? 

 

A. É um tipo de estudo que parte do 

desfecho para chegar à exposição, 

precisando ser necessariamente 

representativo da população em geral; 

B. É um tipo de estudo que estatisticamente 

é eficiente, que permite o teste de 

hipótese, com característica de ser rápido 

e barato, estuda doenças raras e comuns, 

se for de base populacional, permite 

descrever a prevalência de determinada 

patologia; 

C. É um tipo de estudo em que a unidade de 

observação é o indivíduo e não o grupo 

de pessoas; 

D. É um tipo de estudo que examina as 

pessoas em um determinado momento, 

fornecendo dados de prevalência; aplica-

se, particularmente, a doenças comuns e 

de duração relativamente longa; 

E. É um tipo de estudo em que um grupo de 

pessoas com algum fator em comum 

(nascimento, exposição a um agente, 

trabalhadores de uma indústria, etc.) é 

acompanhado ao longo de um período de 

tempo para observar-se a ocorrência de 

um desfecho. 

 
Questão 20 
No campo de Saúde da Mulher o SUS tem 

buscado inovações, o SISCAN – Sistema de 

Informação do Câncer, em seu Manual 2013, traz 

um acrescimento no bloco de DADOS DA 

ANAMNESE da ficha de REQUISIÇÃO DE 

EXAME CITOPATOLÓGICO – COLO DO 

ÚTERO. Marque a alternativa que mostra o 

tópico que foi introduzido na referida ficha:  

 

A. Data de última menstruação / regra; 

B. Uso do DIU; 

C. Motivo do exame; 

D. Ocorrência de sangramento após relações 

sexuais; 

E. Ocorrência de sangramento após a 

menopausa. 

 
Questão 21 
A Portaria de nº 104 de 25 de janeiro de 2011 

dispõe sobre doenças, agravos e eventos em saúde 

pública de notificação compulsória em todo 

território nacional, sendo assim, marque a 

alternativa que apresenta um agravo de 

notificação exposto no anexo III (Lista de 

Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas 

– LNCS) da referida portaria. 

 

A. Botulismo; 

B. Carbúnculo; 

C. Doença de Creutzfeldt-Jakob; 

D. Leptospirose; 

E. Rotavírus. 

 
Questão 22 
Em 2013 é disponibilizada a Nota Técnica 

Conjunta nº 02/2013/CGPNI/DEVEP e 

CGDHR/DST-AIDSQ/SVS/MS que dispõe sobre 

a ampliação da oferta da vacina Hepatite B para 

uma nova faixa etária até então não contemplada, 

marque a alternativa que mostra a referida faixa 

etária estabelecida. 

 

A. De 07 a 15 anos; 

B. De 16 a 20 anos; 

C. De 20 a 24 anos; 

D. De 30 a 49 anos; 

E. De 25 a 29 anos. 

 
Questão 23 
A história da formação da saúde brasileira passa 

por diversas marcas e uma dela é a questão da 

luta, no ano de 1986 aconteceu a maior 

mobilização social em prol da saúde, tanto é que é 

ficou na história como o grande marco precursor 

de um Sistema Único de Saúde. A 8ª Conferência 

Nacional de Saúde (CNS) tinha como tema: 

 

A. Democracia é Saúde;  

B. Saúde para Todos e de Todos; 

C. Saúde sim, Temos Direito; 

D. Brasil, Cadê Nossa Saúde?; 

E. País livre, Povo Saudável. 

 
Questão 24 
O Sistema COFEN/CORENs ao longo dos anos 

tem criado diversas resoluções que tem 

fortalecido as práticas de Enfermagem em todo 

território nacional, dessa forma, sobre o que 

dispõe a Resolução COFEN nº 429/2012? 

 

A. Dispõe sobre a Normatização das 

atribuições dos profissionais de 

Enfermagem em Centro de Material e 

Esterilização (CME) e em empresas 

processadoras de produtos para a saúde; 

B. Dispõe sobre a Consulta de Enfermagem 

e Prescrição por parte dos Enfermeiros; 

C. Dispõe sobre a Reformulação do Código 

de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem;  

D. d)Dispõe sobre a Normatização no 

Âmbito do Sistema COFEN/Conselhos 

Regionais de Enfermagem, a 

Participação do Enfermeiro na Atividade 

de Classificação de Riscos; 

E. Dispõe sobre o registro das ações 

profissionais no prontuário do paciente, e 



 

em outros documentos próprios da 

Enfermagem, independente do meio de 

suporte – tradicional ou eletrônico; 

 
Questão 25 
São complicações que podem surgir no Período 

do Pós-Operatório de uma cirurgia cardíaca e que 

a Enfermagem Médica-Cirúrgica deve está atenta, 

EXCETO: 

 

A. Efeitos da Circulação extracorpórea e 

Infecção da Ferida;  

B. Arritmias e Disfunção Pulmonar; 

C. Disfunção Valvular de Tricúspide e 

Hipertrofia Septal átrio-ventícular; 

D. Disfunção Renal e Disfunção 

Neurológica; 

E. Diminuição do Débito Cardíaco e 

Alterações de Fluídos e Balanço 

Eletrolítico. 

 
Questão 26 
Quando se considera a pessoa humana como um 

todo, atendendo a todas as suas necessidades, 

incluindo a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças, o tratamento e a reabilitação; E quando 

garante o Controle Popular na saúde. Estamos 

falando respectivamente de qual dos princípios e 

de qual Lei Orgânica do SUS? 

 

A. Princípio da Universalidade e Lei 

8.142/90; 

B. Princípio da Participação Popular e Lei 

8.142/90; 

C. Princípio da Integralidade e Lei 

8.142/90; 

D. Princípio da Descentralização e Lei 

8.080/90; 

E. Princípio da Equidade e Lei 8.080/90. 

 
Questão 27 
Criada pelo Ministério da Saúde a Estratégia Rede 

Cegonha tem finalidade de estruturar e organizar 

a atenção à saúde materno-infantil no país e será 

implantada, gradativamente, em todo o território 

brasileiro, dos maiores aos menores centro 

urbanos, ofertando assim, uma assistência de 

qualidade e humanizada. Sendo assim, analise os 

princípios da referida rede colocando V quando 

for verdadeira e F quando for falsa, e logo após, 

marque a alternativa correta. 

 

(     ) Humanização do parto e do nascimento, com 

cuidado das ppler baseadas em evidência; 

(     ) Organização dos serviços de saúde enquanto 

uma rede de atenção à saúde (RAS); 

(   ) Acolhimento da gestante e do bebê, com 

classificação em três tipos de risco na atenção; 

(      ) Vinculação da gestante à maternidade; 

(      ) Gestante e bebê não peregrinos; 

(   ) Realização de pelo menos um exame de 

rotina com resultados em tempo oportuno. 

A. V,V,F,F,V,F;              B. F,V,F,V,F,F;                  

C. V,V,V,V,F,V;                     D. V,V,F,V,V,V              

E. F,F,V,V,V,F 

 
Questão 28 
A Política Nacional de Saúde do Homem criada 

em 2009 pelo MS, trás uma faixa etária como 

principal direcionamento dos Serviços de Saúde, 

essa faixa etária corresponde acerca de 41,3% da 

população masculina, correspondendo a 2,5 

milhões de brasileiros. Marque a alternativa em 

que se encontra a referida faixa etária: 

 

A. 25 – 55 anos; 

B. 24 – 60 anos; 

C. 20 – 59 anos; 

D. 30 – 55 anos; 

E. 25 – 57 anos. 

 
Questão 29 
São exemplos de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis – ISTs (antigamente conhecidas 

como Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

DSTs), que não são estimuladas por bactérias: 

 

A. Cancro mole e Donovanose; 

B. Molusco contagioso e Tricomoníase; 

C. Linfogranuloma venéreo e Cancro mole; 

D. Donovanose e Molusco contagioso; 

E. Donovanose e Hepatite B. 

 
Questão 30 
As artérias são estruturas tubulares que tem como 

função conduzir sangue ao corpo, são estruturas 

resistentes mais do que as veias, são através delas 

que encontramos os locais de pulsações. As Aa. 

carótidas comum direita e esquerda se bifurcam 

dando origem as Aa. carótidas internas e externas 

(tanto direitas quanto esquerdas), existe um ponto 

anatômico que é o local exato da bifurcação 

(respeitando a variação anatômica) na maioria dos 

seres humano qual é essa estrutura? 

 

A. Sétima vértebra cervical; 

B. Cartilagem Cricoidea; 

C. Quinta vértebra cervical;  

D. Cartilagem Tireoide; 

E. Cartilagem Carina. 

 
Questão 31 
 A Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família representa a possibilidade de criar um 

espaço de práticas e relações a serem construídas 

para a reorientação do processo de trabalho e para 

a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos 



 

serviços de saúde. Quais são os profissionais que 

atuam dentro da MODALIDADE I (um)?  

 

A. Cirurgião Dentista, Auxiliar em Saúde 

Bucal, Técnico em Saúde Bucal;  

B. Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde 

Bucal; 

C. Cirurgião Dentista, Auxiliar em Saúde 

Bucal;  

D. Cirurgião Dentista, Atendente em Saúde 

Bucal; 

E. Cirurgião Dentista, Atendente em Saúde 

Bucal, Técnico em Saúde Bucal. 

 
Questão 32 
Dentro do campo da Saúde do Idoso existe uma 

Política forte e séria. Compreende-se que o 

processo da vida é cíclico e evolutivo respeitando 

cada fase de maturação, ao longo do percurso as 

funções orgânicas e fisiológicas vão sofrendo 

alterações significantes. Sendo assim, para a 

avaliação oftálmica (acuidade visual do idoso) 

existe o cartão Jaeger, com relação ao referido 

cartão, marque a alternativa correta: 

 
A. O cartão Jaeger é colocado a uma distância de 

35 cm da pessoa idosa que se possuir óculos 

deve mantê-lo durante o exame;  

B. O cartão Jaeger é colocado a uma distância de 

1 (um) metro e 30 (trinta) cm da pessoa idosa 

que se possuir óculos deve mantê-lo durante 

o exame; 

C. O cartão Jaeger é colocado a uma distância de 

1 (um) metro da pessoa idosa que se possuir 

óculos deve mantê-lo durante o exame; 

D. O cartão Jaeger é colocado a uma distância de 

45 (quarenta e cinco) cm da pessoa idosa que 

se possuir óculos não é preciso mantê-lo 

durante o exame; 

E. O cartão Jaeger é colocado a uma distância de 

15 (quinze) cm da pessoa idosa que se 

possuir óculos deve mantê-lo durante o 

exame; 

 
Questão 33 
A Vacina meningocócica sorogrupo C, conjugada, 

dose única que vem em dois frascos, um contendo 

um pó liofilizado branco e no outro um líquido 

branco (diluente). Marque a alternativa que 

contém respectivamente: A quantidade exata do 

diluente fechado, A dose aspirada para diluição, A 

dose para administração, Via de administração e a 

Região preferencial para a aplicação: 

 
A. 0,6ml de diluente, 0,6ml para diluir, 0,5ml a 

dose, via SC, região lateral da coxa; 

B. 0,8ml de diluente, 0,6ml para diluir, 0,5ml a 

dose, via IM, região ântero-lateral da coxa; 

C. 0,8ml de diluente, 0,8ml para diluir, 0,5ml a 

dose, via IM, região ântero-lateral da coxa; 

D. 0,6ml de diluente, 0,6ml para diluir, 0,5ml a 

dose, via IM, região ântero-lateral da coxa; 

E. 0,8ml de diluente, 0,6ml para diluir, 0,5ml a 

dose, via SC, região lateral da coxa.  

 
Questão 34 
Com relação a iniciativa de revitalização da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC, no 

Brasil, são estabelecidas atribuições ao Ministério 

da Saúde, aos Estados e aos Municípios. São 

atribuições do Ministério da Saúde, EXCETO: 

 
A. Ofertar a placa pelo reconhecimento do título; 

B. Disponibilizar material instrucional; 

C. Implantar sistema de monitoramento dos 

HAC; 

D. Formar multiplicadores para os Cursos de 

20h; 

E. Indicar os hospitais prioritários para a 

implantação da IHAC. 

 
Questão 35 
Em relação a Tuberculose a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) propõe o Tratamento 

Diretamente Observado (DOTS) como estratégia 

para atingir 85% de cura, 70% de detecção de 

casos e reduzir o abandono ao tratamento em 5%. 

O DOTS é constituído por 5 (cinco) componentes, 

marque a alternativa que contem esses cinco 

componentes: 

 
A. Averiguação de todos os casos de TB que 

demandam os serviços básicos de saúde; 

Tratamento padronizado e eficaz, diretamente 

observável e monitorado em sua evolução; 

Fornecimento regular de drogas; Sistema de 

registro e informação que assegure a 

avaliação do tratamento; Compromisso do 

governo municipal colocando o controle da 

TB como prioridade entre as políticas de 

saúde; 

B. Busca ativa dos sintomáticos respiratórios 

que demandam os serviços gerais de atenção 

primária da saúde; Tratamento padronizado 

de curta duração e/ou longa, diretamente 

observável e monitorado em sua evolução; 

Fornecimento regular de drogas; Sistema de 

registro que assegure a avaliação do 

tratamento; Compromisso do governo 

colocando o controle da TB como prioridade 

entre as políticas de saúde; 

C. Busca ativa com detecção de casos por 

baciloscopia entre sintomáticos respiratórios 

que demandam os serviços básicos de saúde; 

Tratamento padronizado eficaz, observável e 

monitorado em sua evolução; Fornecimento 

regular de drogas; Sistema de informação que 

assegure a avaliação do tratamento; 

Compromisso do governo municipal 

colocando o controle da TB como prioridade 

entre as políticas de saúde; 

D. Detecção de casos que demandam os serviços 

gerais de saúde; Tratamento de curta duração, 

monitorado em sua evolução; Fornecimento 

de drogas; Sistema de registro que assegure a 

avaliação do tratamento; Compromisso do 



 

governo colocando o controle da TB como 

prioridade entre as políticas de saúde; 

E. Detecção de casos por baciloscopia entre 

sintomáticos respiratórios que demandam os 

serviços gerais de saúde; Tratamento 

padronizado de curta duração, diretamente 

observável e monitorado em sua evolução; 

Fornecimento regular de drogas; Sistema de 

registro e informação que assegure a 

avaliação do tratamento; Compromisso do 

governo colocando o controle da TB como 

prioridade entre as políticas de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
PARTE 3 – QUESTÃO DE CONHECIMENTO 
GERIAS 

 
Questão 36 
De acordo com site pbagora, do dia 02 de agosto 

de 2013, depois dos ataques a agências bancárias 

e as explosões dos caixas eletrônicos o alvo dos 

bandidos agora é as agências dos Correios e 

Telégrafos do interior paraibano. Em menos de 

três dias cinco agências foram assaltadas no 

estado. A agência dos correios de Santana de 

Mangueira também foi assaltada por um grupo de 

homens armados. Este fato ocorreu na data: 

A. 30 de julho de 2013   

B. 31 de julho de 2013 

C. 01 de agosto de 2013 

D. 02 de agosto de 2013 

E. 03 de agosto de 2013 

 
Questão 37 
A prefeitura municipal de Santana de Mangueira 

realizou no dia 08 de agosto de 2013, através da 

Secretaria Municipal da Saúde, 1ª Conferência 

Municipal de Saúde, evento aberto pela prefeita 

Tânia Mangueira Nitão Inácio e pela secretária 

Nerivânia Inácio de Queiroz Magalhães. Sabemos 

que o tema desta conferência foi “ Todos Usam o 

Sus”, tendo como eixo: 

A. Acesso com qualidade: Um desafio para 

o SUS. 

B. Acolhimento e qualidade: Um desafio 

para o SUS. 

C. Acesso e acolhimento com qualidade: 

Um desafio para o SUS.      

D. Qualidade do acolhimento: Um desafio. 

E. Um desafio para o SUS: Acesso e 

acolhimento.   

 
Questão 38 
 O município de Santana de Mangueira foi 

emancipado politicamente em que data? 

A. 05 de outubro de 1963 

B. 05 de Novembro de 1963        

C. 05 de Outubro de 1964 

D. 05 de Novembro de 1964 

E. 05 de Outubro de 1965 

 

 
Questão 39 
 Nas alternativas abaixo podemos considerar 

alguns filhos ilustres do passado de Santana de 

Mangueira. Marque a alternativa correta: 

A. José Inácio da Silva – Nitão Mangueira – 

Cabo Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira 

B. José Inácio da Gomes - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira e Dr. 

José Ferreira 

C. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira      

D. José Inácio da Silva - Vitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira 

E. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira e Coronel 

José Ferreira 

 

Questão 40 

Para a Prefeita Tânia Nitão, a educação de 

qualidade no município, servirá para alavancar o 

interesse dos estudantes cursarem futuramente 

cursos superiores, podendo voltar ao município 

formados, podendo assim em médio prazo trazer 

mais desenvolvimento ao seu 

município(diamanteonline). Santana de 

Mangueira destaca-se pela sua qualidade 

educacional. A primeira professora que contribuiu 

para esse avanço foi: 

A. Hozana Bezerra da Silva 

B. Hozana Pereira da Silva 

C. Hozana Pereira Leite 

D. Hozana Leite Bezerra 

E. Hozana Bezerra Leite     

     
 
 
Questão 41 



 

Antônio de Sousa Mangueira, em 1883 ele fez a 

doação de um terreno para a construção de Anos 

mais tarde devido a uma grande enchente, tal 

capela foi em partes às ruínas, mas foi 

reconstruída em tamanho maior, a atual foi 

edificada no ano de 1957em  Santana de 

Mangueira. A festa em homenagem a padroeira 

do município, com uma vasta programação 

religiosa e social é comemorada no período de : 

A. 16 à 26 de Março 

B. 16 à 26 de Abril 

C. 16 à 26 de Maio 

D. 16 à 26 de junho 

E. 16 à 26 de julho 

 

 
 
 
 
Questão 42 
O Clima que predomina a cidade de Santana de 

Mangueira é: 

A. semiárido  

B. tropical 

C. árido 

D. tropical de altitude 

E. Equatorial 

 
Questão 43 
No dia 09 de abril de 2013, mais uma Festana 

cidade de Santana de Mangueira. O evento é uma 

realização da comunidade católica do município, 

com o apoio das famílias e da administração 

pública municipal (diamanteonline). A festa 

comemorada é de: 

A. Nossa Senhora Santana 

B. Nossa Senhora da Conceição 

C. Santo Expedito 

D. São Sebastião 

E. Santo Antônio 

 
Questão 44 
 
Luiz Mangueira de Sousa foi o 1º prefeito de 

Santana de Mangueira através da nomeação pelo 

então governador da Paraíba Pedro Moreno 

Gondim. Quem foi o 1º prefeito reeleito de 

Santana de Mangueira? 

A. Dorgival de Sousa Nitão 

B. Francisco Umberto Pereira 

C. EspeditoAldeci Mangueira Diniz   

D. Luis Mangueira de Sousa 

E. e) Francisco de Oliveira Braga 

 
Questão 45 
Segundo dados do IBGE, conforme senso 2010, a 

população de Santana de Mangueira é constituída 

por 5.144 habitantes e ocupa uma área territorial 

de 472 Km². Faz limites: ao Norte com Diamante 

e Curral velho, ao Sul com Serra Talhada (PE) e 

Santa Inês, ao Leste com Manaíra. Então ao Oeste 

limita-se com: 

A. Ibiara          B. Conceição         C. Curral Velho         

D. Ibiara e Conceição         E. Diamante 

 
Questão 46 
O município de Santana de Mangueira data do 

século XIX. Foi desmembrado do município de 

Conceição e enquanto distrito passou a pertencer 

ao município de Ibiara. No início como era 

conhecida Santana de Mangueira? 

A. Santana dos Garrotes 

B. Serrote do Maxixeiro    

C. Santana do Seridó 

D. Serrote do Umbuzeiro 

E. Santana da Mata 

 
Questão 47 
Sabemos que um sindicato é de grande relevância 

para a luta dos trabalhadores rurais. O 1º 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Santana de Mangueira foi: 

A. Nestor Inácio da Silva 

B. Francisco Ferreira Lima 

C. Sabino Mangueira 

D. Francisco Mangueira   

E. Francisco Nunes Pacheco 

 
Questão 48 
De acordo com o IBGE( Senso 2010)., o total de 

habitantes de Santana de Mangueira é: 

A. 4.244 habitantes 

B. 4.720 habitantes 

C. 5243 habitantes 

D. 5143 habitantes 

E. 5144 habitantes 

 
Questão 49 
Os artistas de um município merecem 

reconhecimento da sociedade. No município de 

Conceição na música entre outros, se destaca a 

cantora Elba Ramalho. No município de Santana 

de Mangueira se destaca um grande cantor e 

compositor que é: 

A. Erivaldo Barbosa 



 

B. José Ferreira de Lima 

C. Deda de Oliveira      

D. Antônio Ediberto Mangueira 

E. Adenilda Mangueira 

 
Questão 50 
Hoje os filhos de Santana de Mangueira são 

conhecidos pelas lutas e desempenhos, pelos 

esforços para contribuir para o desenvolvimento 

do país, são muitos esse santanenses. Os filhos 

ilustres e suas respectivas profissões são: Marque 

a alternativa incorreta: 

A. Dr. Ernandes de Sousa Mangueira - 

odontólogo 

B. Dr. Odoniel Mangueira-Médico 

Ginecologista 

C. Roberto Ferraz – Radialista 

D. Dr. Odonildo Mangueira – Advogado 

E. Dr. Afonso Nunes dos Santos- Juiz de 

direito   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 




