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CONHECIMENTOS GERAIS de 01 a 30 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 20. 
 
 TEXTO: 

 
SÃO PAULO – CATÁSTROFE OU UTOPIA? 
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Ontem São Paulo completou 461 anos. Como será a cidade daqui a 39 
anos, quando completará seu quinto centenário? 

Observando os desafios que enfrentamos hoje, um dos cenários é, sem 
dúvida, catastrófico. Uma cidade sem água apropriada para consumo, sem 
energia elétrica acessível e produzindo cada vez mais lixo. Na paisagem, mais 
asfalto e concreto, mais e mais viadutos, pontes e túneis, péssimas calçadas, 
parques e praças residenciais. 

E as pessoas, claro, cada vez mais imobilizadas e trancadas: em casas e 
apartamentos cada vez mais caros, no carro, no trabalho, no shopping. Como 
em um filme de ficção, será um salve-se quem puder: os milionários, depois de 
terem extraído toda a riqueza que puderam, terão se exilado em uma colônia em 
Marte. 

Mas também é possível vislumbrar um cenário otimista, onde, na 
comemoração dos 500 anos de São Paulo, podemos ter uma cidade em que o 
espaço público seja o elemento estruturador, que contará com uma rede de 
transporte coletivo de alta qualidade, com múltiplos modais, garantindo total 
liberdade de ir e vir para toda a população... Os espaços privados individuais 
talvez se tornem ainda menores, mas estarão disponíveis para todos, e a oferta 
e a qualidade do espaço público e sua utilização democrática serão máximas. 

Além disso, graças à recuperação dos mananciais da cidade e da mudança 
no modelo de gestão e consumo da água, todos os paulistanos poderão usufruir 
desse recurso. A produção de lixo também será mínima, tanto pela alta 
capacidade de reciclagem e reaproveitamento como pela diminuição do 
consumo. A maior parte da energia elétrica, em vez de comprada como 
mercadoria de luxo, será autoproduzida pelos cidadãos em suas atividades. 

Mas o que separa a catástrofe da utopia? Não tenho dúvidas de que a 
inércia pode nos levar à catástrofe. Deixar tudo como está, não enfrentar os 
desafios que já estão colocados hoje, não promover as mudanças necessárias 
pode significar que estamos construindo para as próximas gerações uma cidade 
completamente inóspita. 

A utopia, por sua vez, não deve ser entendida como algo impossível. A 
construção diária da utopia é o que pode nos levar a uma guinada. Para isso, é 
necessário nos convencermos de que parte importante do excedente de riqueza 
que a cidade produz deve ser usada para subsidiar suas demandas coletivas. 
Mas apenas isso não é suficiente. Outra dimensão fundamental é a da mudança 
cultural, e esta, me parece, já começou a acontecer.  

São muitos os movimentos em São Paulo hoje que reclamam maior 
participação nas definições e decisões de políticas públicas para a cidade, que 
atuam nos bairros, que reivindicam moradia adequada, áreas públicas, mais 
praças, parques e espaços culturais. Que não se conformam com a força de um 
mercado que, da noite para o dia, destrói memórias, afetos e paisagens. Que 
não aguentam mais o desconforto, a desigualdade e a violência no trânsito e por 
isso cobram mais eficiência e qualidade no transporte público, mais e melhores 
espaços para ciclistas e pedestres. 

Fortalecer essa cultura na construção da utopia, hoje, é o melhor presente 
que temos a dar para a São Paulo do futuro.     

ROLNICK, Raquel. São Paulo – catástrofe ou utopia? Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 jan. 2015. Cotidiano, p. 2.  
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Questão 1 (Peso 2) 

Em relação à cidade de São Paulo, logo no início do texto, a autora revela sua intenção de 

A) declarar seu amor incondicional à cidade.  
B) levantar e analisar hipóteses sobre o futuro da cidade. 
C) justificar sua posição pessimista sobre o futuro da cidade. 
D) anunciar a catástrofe urbana que rapidamente se aproxima. 
E) indicar a responsabilidade pela situação de inviabilidade urbana. 

Questão 2 (Peso 1) 

A expressão “mais e mais” (linha 6) indica 

A) quantidade crescente. 
B) intensidade crescente. 
C) quantidade decrescente. 
D) intensidade decrescente. 
E) situação de estabilidade quantitativa. 

Questão 3 ( Peso 2)   

No título e no corpo do texto, o uso das palavras catástrofe e utopia expressa um contraste entre duas 
visões, respectivamente,  

A) irreal e real. 
B) impessoal e pessoal. 
C) pessimista e otimista. 
D) impossível e possível. 
E) imprevisível e previsível. 

Questão 4 (Peso 3) 

Há uma oposição entre as situações apresentadas nos parágrafos 

A) 1º e 2º.  
B) 2º e 3º.  
C) 3º e 4º.  
D) 4º e 5º. 
E) 5º e 6º. 

Questão 5 (Peso 2) 

O cenário “catastrófico” indicado no texto tem como característica principal 

A) a irreversibilidade da grave situação da cidade. 
B) a visão negativa dos moradores sobre a cidade.  
C) a falta de iniciativas para a solução de problemas graves. 
D) a dificuldade de identificação das causas dos problemas da cidade. 
E) a degradação completa das condições de vida dos habitantes da cidade.  

Questão 6 (Peso 2) 

A situação “utópica” delineada no texto tem como foco  

A) a mudança do grupo político no governo da cidade. 
B) o controle da produção e transmissão da energia elétrica. 
C) a melhoria da qualidade de vida pela democratização do acesso aos bens públicos. 
D) a redução do consumo dos recursos naturais, como a água, e o racionamento de energia elétrica. 
E) a conscientização das próximas gerações sobre a gestão da cidade e a conservação de seus 

recursos naturais. 

Questão 7 (Peso 3) 

O encaminhamento para a superação da situação atual da cidade implica  

A) a criação de uma cultura que destaque o amor à cidade e o reconhecimento de seu valor histórico e 
econômico. 

B) a decisão de reduzir o uso do transporte individual, com o estímulo ao uso de meios coletivos de 
locomoção. 

C) a redução do contingente populacional da cidade, para melhorar distribuição de bens e serviços 
disponíveis a todos os seus habitantes. 

D) a aplicação de toda a riqueza produzida na cidade em iniciativas de melhoria das condições de 
locomoção e de segurança de seus habitantes. 

E) uma atitude ativa para fortalecimento de uma cultura de participação e de cobrança de políticas 
públicas que priorizem as necessidades coletivas.  
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Questão 8 (Peso 1) 
 

Em relação ao futuro da cidade de São Paulo, a autora do texto se revela 
 

A) revoltada. 
B) confiante.  
C) descrente. 
D) indiferente. 
E) pessimista.  
 

Questão 9 (Peso 2) 
 

“... os milionários, depois de terem extraído toda a riqueza que puderam, terão se exilado em uma 
colônia em Marte.” (linhas 10-12) 

No trecho acima, as vírgulas são usadas para separar 

A) um aposto. 
B) um vocativo. 
C) um advérbio. 
D) uma oração intercalada. 
E) uma oração coordenada sindética. 

Questão 10 (Peso 2) 

A palavra “cenário”, no texto (linha 13), tem o sentido de 

A) palco preparado para uma encenação. 
B) espaços onde decorrem as ações de um romance. 
C) um determinado lugar com suas principais características. 
D) lugar em que decorre a ação ou parte da ação de um filme. 
E) conjunto de elementos que compõem o espaço de um espetáculo teatral.  

Questão 11 (Peso 2) 

Acentua-se a segunda vogal do hiato quando ela for i ou u tônicos, acompanhados ou não de s. 

Observa-se a aplicação dessa regra na acentuação da palavra: 

A)  “cenários” (linha 3). 
B)  “extraído” (linha 11). 
C) “múltiplos” (linha 16). 
D) “impossível” (linha 31). 
E)  “destrói” (linha 41). 

Questão 12 (Peso 3) 

Dentre as alterações introduzidas na ortografia pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990), há 
a seguinte:  

Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por 
consoante diferente de r ou s  

Essa norma justifica a ausência de hífen na palavra: 

A) “viadutos” (linha 6). 
B) “exilado” (linha 11). 
C) “recuperação” (linha 20). 
D) “autoproduzida” (linha 25). 
E) “conformam” (linha 40). 
 

Questão 13 (Peso 1) 
 

Há uma relação de concordância nominal em: 
A) “rede de transporte” (linhas 15-16). 
B) “múltiplos modais” (linha 16). 
C) “liberdade de ir e vir” (linha 17). 
D) “estarão disponíveis” (linha 18). 
E) “serão máximas” (linha 19). 

Questão 14 (Peso 1) 

“... contará com uma rede de transporte coletivo...” (linhas 15-16) 

No trecho acima, quanto à regência, o verbo existente se classifica como:  

A) de ligação.  
B) intransitivo. 
C) transitivo direto.  
D) transitivo indireto.   
E) transitivo direto e indireto. 
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Questão 15 (Peso 2) 

“Os espaços privados individuais talvez se tornem ainda menores...” (linhas 17-18). 

A posição do pronome oblíquo, no trecho acima, tem como justificativa: 

A) o sentido negativo subjacente à frase. 
B) a presença de pronome relativo antes do verbo. 
C) a presença de pronome indefinido antes do verbo. 
D) a presença de um advérbio que antecede o verbo. 
E) a presença de conjunção subordinativa antes do verbo.   

Questão 16 (Peso 2)   

Denomina-se regência nominal a relação sintática que se estabelece entre nomes e os termos regidos 
por esse nome. 

Há um exemplo de regência nominal em: 

A) “cenário otimista” (linha 13).  
B) “espaço público” (linha 15). 
C) “utilização democrática” (linha 19). 
D) “paulistanos poderão” (linha 21). 
E) “diminuição do consumo” (linhas 23-24). 

Questão 17 (Peso 3)   

“Que não se conformam com a força de um mercado que, da noite para o dia, destrói memórias, 
afetos e paisagens.” (linhas 40-41) 

No trecho acima, através de uma linguagem figurada, a autora faz uma referência   

A) à  predominância de interesses econômicos em detrimento da defesa direitos individuais, coletivos e 
ambientais. 

B) à tendência de o comércio ocupar todos os espaços das grandes cidades, inviabilizando outras 
atividades econômicas.  

C) ao grande incremento das iniciativas de defesa das atividades econômicas que sustentam e dão 
sentido às cidades modernas. 

D) a todas as atividades humanas que visam à preservação das condições ambientais das cidades 
brasileiras em crescimento. 

E) ao desenvolvimento controlado das atividades econômicas como forma de preservar as condições 
sociais e ambientais nas cidades.  

Questão 18 (Peso 2)   

Há uma relação de concordância verbal entre “cobram” (linha 43) e 

A) “movimentos” (linha 37). 
B) “definições” (linha 38). 
C) “políticas” (linha 38). 
D) “bairros” (linha 39). 
E) “espaços culturais” (linha 40).   

Questão 19 (Peso 3)   

“Fortalecer essa cultura na construção da utopia, hoje, é o melhor presente que temos a dar para 
a São Paulo do futuro.”  (linhas 45-46) 

Esse período está reestruturado com coesão e coerência, mantendo-se o sentido original em: 

A) O melhor presente dessa cultura, na construção da utopia, é fortalecer, hoje, a São Paulo do futuro. 
B) No futuro, fortalecer essa cultura, é a melhor utopia que hoje temos a dar, como presente, a São 

Paulo.   
C) Para fortalecer essa cultura na São Paulo do futuro é preciso, hoje, a construção dessa utopia.  
D) Fortalecer essa utopia, na construção da cultura de São Paulo, é o melhor presente que temos a lhe 

dar no futuro. 
E) Hoje, o melhor presente que temos a dar para a São Paulo do futuro, na construção da utopia, é 

fortalecer essa cultura. 

Questão 20 (Peso 1)   

Caso fosse necessário encaminhar correspondência formal ao Diretor de Redação do jornal onde foi 
publicado o texto, para elogiar os termos em que ele foi formulado, o tratamento cerimonioso deveria ser: 

A) Vossa Senhoria. 
B) Vossa Eminência.  
C) Vossa Excelência. 
D) Vossa Magnificência. 
E) Vossa Reverendíssima. 
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Questão 21 (Peso 2) 
 

A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 [...] regula, em todo o território nacional, as ações e serviços 
de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito público ou privado. (BRASIL, 1190, p.1) “[...] Esta lei, também, expressa 
que [...] a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício (BRASIL, 1990, p.1).  

Sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a lei nº 8080/1990, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
(   ) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico e de 

vigilância ambiental. 
(   ) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua produção. 
(   ) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
(   ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F V F V 
B) V F F F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
 

Questão 22 (Peso 2) 
 

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentada pela Lei 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, “[...] contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde” 
(BRASIL, 1990, p.1). Sobre as conferências e os conselhos de saúde, é correto afirmar que 
 

A) o Conselho de Saúde  reunir-se-á, a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais. 

B) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não  terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

C) a conferência de saúde reunir-se-á, a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos 
socias com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde. 

D) a conferência de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários na esfera 
municipal e estadual. 

E) a conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

Questão 23 (Peso 3) 
 

De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde é “[...] o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde” (BRASIL, 2011, p.1). Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de: 
 

A) atenção primária e  urgência e emergência. 
B) atenção primária, atenção psicossocial e atenção à  urgência e emergência. 
C) atenção primária, atenção psicossocial e atenção ambulatorial especializada. 
D) atenção ambulatorial, atenção à saúde do trabalhador, atenção psicossocial e atenção primária. 
E) atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância à saúde e atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar. 
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Questão 24 (Peso 3) 
 

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumiram o compromisso 
público para construção do Pacto pela Saúde, conforme disposto na Portaria nº 399/2006, com base nos 
princípios constitucionais do SUS e ênfase nas necessidades de saúde da população, o que implicará o 
exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto 
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Sobre as prioridades e objetivos do 
Pacto pela Vida, analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) Promoção da saúde. 
(   ) Fortalecimento da atenção especializada. 
(   ) Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F F 
B) V F V 
C) V V F 
D) F V F 
E) F F V 
 

Questão 25 (Peso 3) 
 

“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde [...]” (BRASIL, 2011, p.2). No que diz respeito 
às especificidades da Estratégia de Saúde da Família, “[...] serão admitidas, também, além da inserção 
integral (40h), as seguintes modalidades de inserção dos profissionais médicos generalistas ou 
especialistas em saúde da família ou médicos de família e comunidade nas Equipes de Saúde da 
Família, com as respectivas equivalências de incentivo federal [...]”(BRASIL, 2011, p.11). 
 

Sobre a composição das equipes de saúde da família, analise as assertivas abaixo e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) 2 (dois) médicos integrados a uma equipe, cumprindo, individualmente, jornada de 20 horas 
semanais, e demais profissionais com jornada de 40 horas semanais, com repasse mensal 
equivalente a 85% do incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde da família. 

(   ) 5 (cinco) médicos integrados a uma equipe, em uma mesma UBS, com carga horária semanal de 30 
horas (equivalente a 03 (três) médicos com jornada de 40 horas semanais, de três equipes), com 
repasse integral do incentivo financeiro referente a três equipes de saúde da família. 

(   ) 3 (três) médicos integrados a uma equipe, em uma mesma UBS, cumprindo, individualmente, carga 
horária semanal de 30 horas (equivalente a 02 (dois) médicos com jornada de 40 horas, de duas 
equipes), com repasse integral do incentivo financeiro referente a duas equipes de saúde da família. 

(   ) 2 (dois) médicos integrados a uma única equipe em uma mesma UBS, cumprindo, individualmente, 
carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 01 (um) médico com jornada de 40 horas 
semanais), com repasse integral do incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde da família. 

(   ) 1 (um) médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais com jornada de 40 
horas semanais, com repasse mensal equivalente a 60% do incentivo financeiro referente a uma 
equipe de saúde da família. Além disso, é recomendável que o número de usuários por equipe seja 
próximo de 2.500 pessoas. As equipes com esta configuração são denominadas Equipes 
Transitórias pois ainda que não tenham tempo mínimo estabelecido de permanência neste formato. 
È desejável que o gestor, tão logo tenha condições, transite para um dos formatos anteriores que 
preveem horas de médico disponíveis durante todo o tempo de funcionamento da equipe. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V F V V V 
B) V V F F V 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 26 (Peso 2) 
 

A Portaria 2.446 de 11 de novembro de 2014, redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) e “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da 
saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, 
caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção 
à Saude (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla 
participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). Neste contexto, a  Política Nacional de Promoção da 
Saúde, adota como princípios:  
 

Sobre os princípios da PNPS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
 

(   ) a autonomia. 
(   ) a territorialidade. 
(   ) empoderamento. 
(   ) a ampliação da governança 
(   ) a organização dos processos de gestão 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V F F 
B) V F F V V 
C) V F V F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
 

Questão 27 (Peso 3) 
 

O “[...] atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera 
administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização” (BRASIL, 1990, p.5). De acordo com a Lei nº 
8.080/90, tal indenização é atribuição ___________________________________________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) da União e o Distrito Federal 
B) dos Estados e dos Municípios 
C) da União, dos Estados e do Distrito Federal 
D) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
E) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

Questão 28 (Peso 2) 
 

A Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, aprovou a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS-SUS) 01/2002 e criou mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema 
Único de Saúde e procedeu à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios (BRASIL, 
2002, p.1). A perspectiva da elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) é garantir o acesso 
dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços. Sobre as 
responsabilidades mínimas vinculadas às ações e serviços, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 
(   ) Tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais. 
(   ) Assistência pré-natal, parto, puerpério e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil. 
(   ) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para as 

crianças até cinco anos de idade. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V V 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) F V V F 
E) F F F V 
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Questão 29 (Peso 2) 
 

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os 
recursos a serem utilizados nas coberturas das ações e serviços de saúde, estes devem contar com: 
 

A) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Plano de Saúde, Plano Diretor Regional, Relatórios de gestão 
e contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.  

B) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Plano Diretor Regional, Relatórios de gestão, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS). 

C) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Plano de Saúde, Plano Diretor Regional, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de um ano para sua implantação. 

D) Fundo de Saúde, Relatório de Saúde, Relatórios de gestão, Plano Diretor Regional, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento, Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de seis meses para sua implantação. 

E) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde, Relatório de Gestão, contrapartida de 
recursos para a saúde no respectivo orçamento, Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS) previsto o prazo de dois anos para sua implantação. 

 

Questão 30 (Peso 3) 
 

As Equipes de Saúde da Família, conforme disposições dispostas da Portaria nº 2.488/2011, apresenta 
o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Equipes de Estratégia da Família (ESF) para 
cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não 
ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. Um município que tenha uma 
população de 18.000 habitantes e que possua uma cobertura da Estratégia de Saúde da Família de 
100% deverá contar com ___ ACS e ___ ESF, considerando como parâmetro, a média populacional 
recomendado pela Portaria nº 2.488/2011. 
 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente as lacunas do texto acima, é: 
 

A) 25 / 5  
B) 18 / 8  
C) 20 / 4  
D) 24 / 6  
E) 32 / 10 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de 31 a 40 
 

Questão 31 (Peso 2) 

Sobre a principal diferença entre as contrações musculares elétricas e fisiologicamente induzidas no que 
se refere ao padrão de ativação, é correto afirmar que 

A) os órgãos tendinosos de Golgi são mais estimulados nas contrações estimuladas eletricamente. 
B) nas contrações induzidas, o recrutamento ocorre de forma assincrônica e na fisiológica 

sincronicamente. 
C) o padrão fisiológico atende à ação muscular direta e a estimulação elétrica promove despolarização 

no neurônio motor no sentido do axônio por corpo neuronal. 
D) na contração estimulada eletricamente, a resposta se dá inicialmente nos neurônios de maior calibre 

e, depois, nos de menor calibre, inversamente ao que ocorre na contração fisiológica. 
E) na contração estimulada fisiologicamente, as fibras de contração rápida são as primeiras a ser 

estimuladas, depois as de contração lenta, inversamente ao que ocorre na eletroestimulação. 

Questão 32 (Peso 2) 

Das estruturas neuromusculares relacionadas ao controle motor, _______________________________ 
é(são), aquele(a)(s) que, quando lesionado(a)(s), provoca(m) um sinal bem característico e típico de 
movimento involuntário. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) o cerebelo 
B) o giro pré-central 
C) a medula espinhal 
D) os núcleos da base 
E) os núcleos motores do tronco encefálico 

 

 



www.pciconcursos.com.br

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
EDITAL Nº 002/2015  

 

Fisioterapeuta – Código (019) 

Realização: Prefeitura Municipal de Amargosa e Fundação CEFETBAHIA 9

Questão 33 (Peso 3) 

Sobre as opções seguras de tratamento fisioterapêutico na Esclerose Lateral Amiotrófica, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Repouso relativo, com objetivo de minimizar o avanço da patologia. 
(   ) Exercício resistido submáximo adaptado aos níveis de força do paciente. 
(   ) Atenção respiratória preventiva, estimulando a manutenção dos volumes e capacidades pulmonares. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V F 
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 34 (Peso 2) 

Dentre as adaptações do organismo ao treinamento resistido, a primeira a acontecer é 
______________________________, permitindo a evolução da força à medida que avança o 
treinamento. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) das fibras musculares, sendo que a hipertrofia garante o ganho de força do músculo 
B) do sistema respiratório, através de uma melhora na captação de oxigênio e perfusão sanguínea mais 

eficiente 
C) do sistema ósseo, através da melhora na densidade mineral gerada pelo estresse mecânico do 

treinamento 
D) do sistema vascular com a descrita agiogênese, resultando em uma melhor nutrição dos tecidos 

submetidos ao treinamento 
E) do sistema nervoso, recrutando um número maior de unidades motoras, graças à melhora na 

frequência e sincronia dos potencias de ação motores 

Questão 35 (Peso 3) 

A análise cinética funcional da função muscular dos gastrocnêmios e sóleo na marcha, especificamente, 
na transição de apoio médio para apoio terminal, determina uma função 
___________________________________________________________________________________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) ativa na contração concêntrica para posterior propulsão do solo. 
B) passiva, permitindo alongamento destes grupos musculares na dorsiflexão de tornozelo em cadeia 

fechada. 
C) passiva apenas no início, mas ativa no final do apoio, para garantir a amplitude da fase de balanço 

que acontecerá em seguida. 
D) ativa na contração excêntrica, permitindo o avanço da tíbia sobre o tálus, controlando os graus de 

dorsiflexão e extensão do joelho. 
E) ativa na contração isométrica, estabilizando o complexo tornozelo-pé no apoio, para evitar os desvios 

no plano horizontal e possíveis entorses. 

Questão 36 (Peso 3) 

As provas de função pulmonar podem ser obtidas a partir de um método acessível e que fornece dados 
precisos e essenciais à conclusão terapêutica. ___________________________ é o método utilizado 
para verificar condições de obstrução brônquica em diversas doenças pulmonares, tais como asma 
brônquica, bronquite crônica ou enfisema pulmonar. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) O Peak Flow 
B) A espirometria 
C) A ventilografia 
D) A monitorização do ritmo respiratório 
E) O exame para fraqueza muscular respiratória 

 

 

 

 

 

 



www.pciconcursos.com.br

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
EDITAL Nº 002/2015  

 

Fisioterapeuta – Código (019) 

Realização: Prefeitura Municipal de Amargosa e Fundação CEFETBAHIA 10 

Questão 37 (Peso 2) 

A pressão parcial de oxigênio no ar alveolar é de aproximadamente 104 mmHg, ao passo que, no 
sangue venoso misto, alcança cerca de 40 mmHg. Analisando o processo pelo qual as moléculas de 
oxigênio difundem-se dos alvéolos para o sangue, ___________________________ é a resultante de 
pressões necessária para este processo. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) 64 mmHg 
B) – 64 mmHg   
C) 144 mmHg 
D) 164 mmHg   
E) – 144 mmHg 

Questão 38 (Peso 3) 

A plasticidade neural é uma condição natural de adaptação do tecido neural aos estímulos ambientais e 
às drogas. Esta capacidade pode ser dividida em adaptações estruturais e funcionais. 
____________________________________ é um exemplo de adaptação estrutural do sistema nervoso. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Brotamento colateral 
B) Hipereficácia sináptica 
C) Resolução da diásquise 
D) Supersensibilidade por denervação 
E) Desmascaramento de sinapses silentes 

Questão 39 (Peso 2) 

Cada resposta do organismo ao exercício ocorre em razão da característica da atividade proposta. Esse 
princípio da fisiologia do exercício corresponde à 

A) sobrecarga. 
B) especificidade. 
C) reversibilidade. 
D) progressividade. 
E) individualidade biológica. 

Questão 40 (Peso 3) 

A utilização dos equipamentos de mobilização passiva contínua é útil nos processos avançados de 
reabilitação nas lesões ligamentares, principalmente, em reconstruções cirúrgicas do ligamento cruzado 
anterior no joelho. Contudo, alguns pontos devem ser levados em consideração, principalmente, 
___________________________________________________________________________________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) na fase de proteção máxima, limitar a 150 graus de flexão 
B) a amplitude de, no máximo, 30 graus de flexão e extensão completa 
C) a sobrecarga patelo-femural em decorrência do número excessivo de repetições 
D) a sobrecarga na área do enxerto, realizando com a tíbia livre, minimizando, assim, a transição 

anterior deste osso 
E) o custo do tratamento, pois os aparelhos são muito caros e podem ser facilmente substituídos por 

sessões contínuas de cinesioterapia passiva com o fisioterapeuta 
 

 

 




