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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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A descoberta da escrita 
 

1º Tentava escrever e eles surgiam, levando todo material. Confiscavam e sumiam. Sem 
satisfações, mas também sem recriminações. Não diziam nada, olhavam e recolhiam o que 
estava sobre a mesa. 
2º Tentou mudar de casa, não adiantou. Eles chegavam, apenas a caneta tocava o papel. 
Como se aquele toque tivesse a capacidade de emitir um sinal, perceptível somente por eles, 
como o infra-som para um cachorro. Levaram todos os papéis. E quando ele tentou comprar, 
as papelarias não venderam sem a ____________ oficial. Nenhum tipo de papel, nada. 
Caderno, cada criança tinha direito a cotas estabelecidas. Desvio de cadernos era punido com 
degredo perpétuo. Rondou as padarias e descobriu que o pão era embrulhado em plásticos 
finos, transparentes. E quando ________ comprar um jornal, viu que as margens não eram 
brancas, vazias. Agora, havia nelas um chapado preto, para que não se escrevesse ali. Uma 
noite, altas horas, escreveu nas paredes. E pela manhã descobriu que eles tinham vindo e 
caiado sobre o escrito. Escreveu novamente. Caiaram, outra vez. Na terceira, derrubaram as 
paredes. Ele procurava desmontar caixas, aproveitar as áreas internas. Eles tinham pensado 
nisso, antes. As partes internas eram cheias de desenhos, ou com tintas escuras sobre as 
quais era impossível gravar alguma coisa. Experimentou panos brancos, algodão cru, cores 
leves como o amarelo, o azul-claro. Eles também tinham pensado. As tintas manchavam o 
pano, borravam, as letras se confundiam. 
3º Eles não proibiam, prendiam ou censuravam. Pacientemente, vigiavam. Controlavam. 
/dia a dia, minuto, segundo. Impediam que ele escrevesse. Sem dizer nada, simplesmente 
tomando: objetos, lápis, canetas, cotos de carvão, pincéis, estiletes de madeira, o que ele 
inventasse. 
4º Dois, cindo, doze anos se passaram. Ele experimentou fabricar papel, clandestinamente, 
em porões e barracos escondidos no campo. Eles descobriram, arrebentavam as máquinas, 
destruíam as matérias-primas. 
5º Deixou o tempo correr. Fez que tinha ____________. Só pensava, escrevia dentro da 
própria cabeça tudo o que tinha. Esperou dois anos, cinco, doze. Quando achou que tinha sido 
esquecido, colocou o material num carro. 
6º Tomou estradas para o norte, regiões menos povoadas. Cruzou pantanais, sertões, 
desertos, montanhas. Calor, frio, umidade. Encontrou uma planície imensa, a perder de vista. 
Onde só havia pedras. Ficou ali. Com martelo e cinzel, começou a escrever. Gravando bem 
fundo nas pedras imensas os sinais. Ali podia trabalhar, sem parar. 
7º E o cinzel formava, lentamente, ás, bês, cês, dês, pés. Traços. Palavras, desenhos. 

(BRANDÃO. Ignácio de Loyola. O homem do furo na mão & outras histórias. São Paulo, Ática, 1987.pP. 29-30.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) requizição – quiz – dezistido.  
b) requisição – quis – desistido. 
c) requisição – quiz – desistido. 
d) requizição – quis – dezistido. 
 
02 - Quanto à acentuação gráfica das palavras escreva (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas e, em seguida, assinale a sequência correta de cima para baixo: 
(     ) As palavras “plásticos” e “máquinas” obedecem à mesma regra de acentuação. 
(     ) A palavra “destruíam” é acentuada por ser o “i” tônico de hiato. 
(     ) A palavra “perceptível” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”, 
assim como “automóvel” e “possível”. 
(     ) As paroxítonas “planície” e “áreas” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
a) F, V, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) V, V, F, V. 
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03 - O segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome correspondente de modo 
incorreto somente em: 
a) Derrubaram as paredes = Derrubaram-nas. 
b) Aproveitar as áreas internas = Aproveitá-las. 
c) As tintas manchavam o pano = As tintas manchavam-lhe. 
d) Colocou o material num carro = Colocou-o num carro. 
 
04 - Os elementos coesivos destacados no 2º parágrafo (como e para que) estabelecem 
uma relação de: 
a) comparação – finalidade. 
b) causa – consequência. 
c) conformidade – condição. 
d) concessão – causa. 
 
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero e número dos substantivos retirados do 
texto: 
I - O plural no diminutivo de porões é porõezinhos. 
II - O plural de pão é pães e de algodão é algodãos. 
III - criança é um substantivo uniforme sobrecomum. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
06 - Assinale a alternativa em que as expressões retiradas do 2º parágrafo do texto não é 
regida por um nome: 
a) por eles.     c) de cadernos. 
b) as cotas estabelecidas.   d) em plásticos finos. 
 
07 - Cora pretende comprar uma bicicleta que é vendida de duas maneiras: à vista por R$ 
800,00 ou prazo, em duas parcelas de R$ 450,00, devendo a primeira ser paga no ato da 
compra, e a segunda ser paga um mês após a data da compra. Se Cora optar por 
comprar essa bicicleta a prazo, estará pagando juros de: 
a) 12,5%.     c) 28,5% aproximadamente. 
b) 22,5% aproximadamente.  d) 37,5%. 
 
08 - Um evento musical ofereceu três tipos de ambiente para o público que o frequentou: 
ambiente 1 onde se apresentaram cantores de música gospel, ambiente 2 onde se 
apresentaram cantores de música sertaneja e o ambiente 3 onde se apresentaram 
cantores de Rock. Sabe-se que o público total desse evento foi de 20 mil pessoas. Sabe-
se também que 9,5 mil pessoas compareceram ao ambiente 1, que 11,5 mil pessoas 
compareceram ao ambiente 2, e 9 mil pessoas compareceram ao ambiente 3. Além disso, 
verificou-se que 2/5 dos que foram ao ambiente 3 não foram ao ambiente 2, sendo que 
destes, 1/4 foram apenas ao ambiente 3. Outro dado levantado foi que o público que 
frequentou mais de um ambiente durante o evento é igual ao dobro do público que 
frequentou apenas o ambiente 1, e que apenas 200 pessoas frequentaram os 3 
ambientes. 
Com base nessas informações, e considerando que cada pessoa que compareceu a este 
evento frequentou pelo menos um dos ambientes oferecidos, é correto afirmar que: 
a) 1,5 mil pessoas frequentaram os ambientes 1 e 2 apenas. 
b) A quantidade de pessoas que compareceram a este evento é igual a 10,2 mil. 
c) 4,5 mil pessoas frequentaram o ambiente 2 apenas. 
d) 2,5 mil pessoas frequentaram o ambiente 2 e 3 apenas. 
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09 - Um alambique produz, semanalmente, dois tipos de cachaça especial: a branca e a 
dourada, em quantidades x e y, respectivamente, expressas em milhares de litros, que se 
relacionam pela equação matemática 0,0025 x2 + 0,01 y2 = 1. Dessa forma, a quantidade 
máxima de cachaça branca que este alambique pode produzir, semanalmente, é igual a: 
a) 20 mil litros.   c) 15 mil litros. 
b) 18 mil litros.   d) 10 mil litros. 
 
10 - Dada uma pirâmide quadrangular ABCDE, cuja base é o retângulo ABCD, temos que 
a diagonal AC mede 10 cm e o segmento AD mede 8 cm. Considere o segmento AE 
perpendicular ao plano que contém a base ABCD. Considere ainda que a medida do 
segmento DE é igual a 17 cm. Portanto, o volume dessa pirâmide é igual a: 
a) 120 ml.    c) 360 ml. 
b) 240 ml.    d) 720 ml. 
 
11 - A Linha imaginária do Equador corta: 
a) A Região Centro-Oeste do Brasil. 
b) A Região Nordeste do Brasil. 
c) A Região Norte do Brasil. 
d) As Regiões Nordeste e Norte do Brasil. 
 
12 - ANA Justina Ferreira NERI tornou-se uma Volutária da Pátria ao embarcar com a 
tropa que iria lutar na Guerra do Paraguai na condição de: 
a) Dentista.     c) Farmacêutica. 
b) Enfermeira.    d) Médica. 
 
13 - Da relação abaixo, qual delas apresenta a minoria de alunos matriculados em 
Rebouças? 
a) Na Creche.    c) No Ensino Fundamental. 
b) Na Pré-Escola.    d) No Ensino Médio. 
 
14 - De acordo com as projeções do IBGE, a população atual de Rebouças: 
a) Aumentou em 10% em relação ao Censo de 2.010. 
b) Diminuiu em virtude do êxodo rural. 
c) Está no mesmo nível do último censo. 
d) Já ultrapassou a marca de 14.800 habitantes.  
 
15 - Uma enfermeira está trabalhando em uma Unidade de Saúde, quando a agente 
comunitária de saúde solicita uma consulta de enfermagem em visita domiciliar, pois a 
paciente M.J.C., com 70 anos é diabética, hipertensa e encontra-se acamada há 3 meses 
devido uma sequela por AVC. A paciente, desde então está recebendo alimentação por 
sonda nasogastrica e usando fraldas. Há 3 dias ela vem apresentando febre de 38ºC 
acompanhada por dor torácica e produtiva. Quando a enfermeira realiza consulta de 
enfermagem domiciliar, qual das diretrizes do SUS é melhor exemplificada?  
a) Integralidade. 
b) Universalidade. 
c) Controle social. 
d) Hierarquização. 
 
16 - Entre os princípios e diretrizes do SUS, o “conjunto de ações e serviços de saúde, 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de 
complexidade dos sistema” é definição para: 
a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Descentralização. 
d) Participação popular. 
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17 - Conforme o capítulo II da Lei 8080/90, são princípios do SUS, exceto: 
a) Descentralização político-administrativa. 
b) Integração em, nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
c) Universalidade de acesso e equidade. 
d) Igualdade de assistência à saúde e direito à informação. 
 
18 - Com relação à participação dos serviços privados de assistência a saúde SUS, 
pode-se afirmar que: 
a) É vedada às entidades filantrópicas a participação no SUS. 
b) É vedada à iniciativa privada dos serviços privados de assistência a saúde. 
c) A participação complementar dos serviços privados dá-se por intermédio contratos de 
convênios com o SUS. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
19 - São prioridades do Pacto pela Vida, entre outras: 
a) A redução da mortalidade infantil e materna, a reestruturação do sistema hospitalar brasileiro 
e a universalização da estratégia de saúde da família. 
b) O fortalecimento da atenção básica, a ampliação da rede de captação de órgãos e 
transplantes e o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica. 
c) A redução do tabagismo, a imunização contra a rubéola e a universalização da assistência 
farmacêutica para os doentes com HIV. 
d) A saúde do Idoso, o controle do colo do útero e da mama, a redução da mortalidade infantil 
materna. 
 
20 - Qual a classificação da hanseníase para fins de tratamento?  
a) Paucibacilar – poucos bacilos, até 5 lesões de pele e Multibacilar – muitos bacilos, mais de 5 
lesões de pele. 
b) Manchas esbranquiçadas e manchas avermelhadas. 
c) Manchas amarronzadas em qualquer parte do corpo, sem alteração de sensibilidade. 
d) Todas as alternativas estão INCORRETAS. 
 
21 - São doenças e agravos de notificação compulsória, EXCETO: 
a) Tuberculose. 
b) Botulismo. 
c) Febre Tifoide. 
d) Hepatites Virais. 
 
22 - A Diabetes mellitus resulta de defeitos de secreção e/ou ação da insulina 
envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células 
beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da 
secreção da insulina, entre outros. A Diabetes tem sua classificação etiológica em 
Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2 e Diabetes gestacional. Assinale a alternativa 
corresponde a diabetes do tipo 1: 
a) Destruição de células pancreáticas por processo auto – imune (anteriormente conhecido 
como diabetes juvenil), que compreende cerca de 10% do total de casos, a administração de 
insulina é necessária para prevenir cetoacidose, como e morte. 
b) Resulta da sensibilidade diminuída a insulina, anteriormente conhecido como diabetes do 
adulto, que compreende cerca de 90% do total de casos. 
c) Diabetes não insulinodependente. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
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23 - O Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital de 
curta duração (de três a cinco dias), que se apresenta como uma ferida ou como uma 
elevação da pele. O agente causador dessa DST é: 
a) Treponema pallidum. 
b) Chlamydia trachomatis. 
c) Trichomonas vaginalis. 
d) Mycobacterium leprae. 
 
24 - O corrimento vaginal chamado de vaginite ou vulvovaginite, é um dos problemas 
ginecológicos mais comuns e uma das causas mais frequentes de consultas 
ginecológicas. Pode ocorres durante a infância, por causa de uma higiene mal feita, 
principalmente após a evacuação. São sinais e sintomas desta DST: 
a) Os sintomas podem incluir caroços e feridas de aspecto vermelho vivo e sangramento fácil. 
b) Após a infecção, surge uma lesão na região da genitália que lentamente se desenvolve em 
forma de ulcera ou caroço vermelho que, progressivamente, vai danificando a pele a sua volta. 
c) Alteração como fluxo vaginal anormal, geralmente evidenciado por um aumento de volume, 
com cheiro desagradável ou não, irritação, coceira ou ardência na vagina ou na vulva e 
vontade de urinar frequentemente. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
25 - Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que o casal faz antes de uma 
gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a 
evolução normal de uma futura gestação. A atenção em planejamento familiar contribui 
para a redução da morbimortalidade materna e infantil na medida em que: 
a) Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados. 
b) Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária. 
c) Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de 
baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26 - A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da 
gestante no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher 
suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e 
continuado, principalmente durante a gravidez. Neste sentido, a integralidade deve ser 
entendida como a capacidade de, EXCETO: 
a) Integrar os trabalhos disciplinares dos diversos profissionais das equipes de forma a produzir 
um efeito potencializador para suas ações. 
b) Integrar a demanda espontânea e a demanda programada, considerando-se a existência e o 
acúmulo dos diversos programas nacionais estruturados por diferentes áreas técnicas,e 
respeitar a demanda imediata da população, componente essencial para a legitimação dessas 
equipes. 
c) Orientações sobre os riscos do tabagismo e do uso rotineiro de bebidas alcoólicas e outras 
drogas. 
d) Ser um espaço de articulação social, a fim de localizar e buscar articular instituições setoriais 
e extrassetoriais dentro de seu território de atuação. 
 
27 - Para um pré natal de qualidade na atenção básica é necessária alguns passos que 
devem ser seguidos, entre eles estão: 
a) Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal. 
b) Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno 
do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. 
c) Promover a escuta ativa da gestante e de seus(suas) acompanhantes, considerando 
aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não somente um cuidado biológico: 
"rodas de gestantes". 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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28 - As vacinas que podem ser conservadas a uma temperatura de -20ºC são: 
a) Antiamarílica e antitetânica. 
b) DTP e antitetânica. 
c) Anti-sarampo e antipólio. 
d) Antipólio e BCG. 
 
29 - Dos sianis a seguir, qual deles é utilizado para avaliação da rigidez de nuca: 
a) Babinski. 
b) Hoffman. 
c) Leopold. 
d) Kerning. 
 
30 - Como parâmetro mais importante, que expressa o nível de saúde de uma população, 
tem-se o coeficiente de: 
a) Morbimortalidade. 
b) Letalidade. 
c) Incidência. 
d) Mortalidade. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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