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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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PEIXE ENSINA A CONSTRUIR NAVIO 
 

Paulo Moreira da Silva 

1º Não, não há dúvida: a marinha mercante continuará a crescer. Uma única pergunta: 
crescerá com os mesmos navios – apenas cada vez maiores – e com os mesmos portos que 
atualmente? 
2º A tonelagem dos navios-tanque, é sabido, não para de crescer. Já se fala em navios de 
500.000 toneladas, e muitos acham possíveis navios de 800.000. Crescem também os 
graneleiros e os transportadores de minério. 
3º Não há dúvida de que os portos também progridem. A carga e a descarga de um 
petroleiro são fulminantemente rápidas. 
4º Apenas obstinamo-nos em fazer dos portos, em vez das “portas” que deveriam ser, 
instituições complicadas, inçadas de barreiras físicas e burocráticas, vigiadas por mil e uma 
polícias para impedir o contrabando. Dir-se-ia que países imensos, como o Brasil, se 
arruinariam pela entrada sub-reptícia de uma garrafa de uísque J. B. Comemoramos, há pouco, 
a abertura dos portos; mas, se os abrimos às nações, falta abri-los para a rua, e numerosos 
grandes portos nossos, de quilômetros de _________, têm apenas uma porta de __________, 
para facilidades de fiscalização. 
5º E o próprio navio é uma canoa grande. É bem verdade que instalamos nele enormes 
potências, até mesmo nucleares. Mas é puramente inconcebíveis o que se _____________ em 
potência. Primeiro porque a agitação do mar, além de contribuir para o desconforto do 
passageiro e da carga, reduz a velocidade possível, em muitos casos, a uma fração irrisória. 
Aderências ao casco, de algas e cracas, são outro sorvedouro de dinheiro. Entretanto, os 
peixes nada perdem com a agitação do mar porque mergulham e têm sempre o casco limpo e 
lustroso. Por que não mergulham os navios mercantes?  Por que são construções rígidas e 
inflexíveis, impróprias à locomoção no mar? Também neste setor o mar impôs uma espécie de 
paralisia tecnológica. 
6º O espetáculo das evoluções de um golfinho, no aquário de Miami, é um insulto à 
engenharia naval. Não apenas, como uma potência irrisória, obtém um rendimento 
fantasticamente superior ao dos navios, mas sua propulsão caudal é tão eficiente que o vemos, 
no início do espetáculo, erguer-se, vertical, sobre as águas, e atravessar a piscina, a grande 
velocidade, com um simples bater frenético da cauda. Uma baleia de 90 toneladas, com 10 
H.P, apenas, mantém uma velocidade de 4 nós (7,5 km por hora). Quisera que tivéssemos 
navios comparáveis às baleias! 
7º Somente agora se projeta o navio-enguia, que se aproxima do peixe. Imensa serpente 
flexível que engole dois trens completos, mergulha a 40 metros e atravessa o Atlântico, com 
propulsão nuclear, para vomitar, sobre os trilhos da rampa de chegada, os seus dois trens. O 
projeto já existe, mas o navio ainda ao. 

(O Desafio do Mar, Rio, Editora Sabiá, 1970, pp. 102-104) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) estenção – acesso – desperdissa. 
b) extensão – acesso – desperdiça. 
c) extenção – asseço – desperdiça. 
d) estensão – assesso – desperdissa. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O autor defende a entrada franca das mercadorias, livre de barreiras alfandegárias. 
II - O autor ao afirmar que “o próprio navio é uma canoa grande” quis dizer que os 
navios são ainda muito lentos e esbanja muita potência. 
III - Segundo o autor a navegação submarina é mais eficiente e econômica: maior 
velocidade e menor dispêndio de energia. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas.    c) II e III apenas. 
b) I e III apenas.    d) I, II e III. 
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03 - Relacione as duas colunas, atendendo ao significado das palavras do texto: 
1 - acham (2º parágrafo).   (     ) ilícito, clandestino. 
2 - inçadas (4º parágrafo).  (     ) julgam, consideram. 
3 - sub-reptício (4º parágrafo).  (     ) ridículo, insignificante. 
4 - irrisório (5º parágrafo).  (     ) cheias. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo: 
a) 1 – 3 – 4 – 2.    c) 3 – 1 – 4 – 2. 
b) 4 – 1 – 2 – 3.    d) 2 – 4 – 3 – 1. 
 
04 - Assinale as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, e em seguida, assinale a 
alternativa correta de cima para baixo: 
(     ) As palavras “frenético” e “tecnológico” são acentuadas por serem proparoxítona. 
(     ) As paroxítonas “uísque” e “polícias” obedecem à mesma regra de acentuação. 
(     ) As palavras “possível” e “incompatível” são acentuadas por serem paroxítonas 
terminadas em “l”. 
(     )  As paroxítonas “possíveis” e “inflexíveis” são acentuadas por terminarem em 
“is”. 
a) F – F – F – V.    c) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F.    d) F – V – V – F. 
 
05 - A palavra “Apenas” que inicia o 4º parágrafo pode ser substituído sem alterar o 
significado do parágrafo por: 
a) só que.     c) unicamente. 
b) dificilmente.    d) logo que. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e, em seguida 
assinale a incorreta: 
a) O plural no diminutivo de “mar” é “marezinhos”. 
b) O plural de navio-enguia é navios enguia. 
c) “baleia” é um substantivo feminino uniforme epiceno.  
d) golfinho é um substantivo masculino uniforme sobrecomum. 
 

07 - Almir comprou 2 bonés e 3 camisetas por R$ 198,00. Sabe-se que cada boné custou 
o equivalente a 3/4 do valor de cada camiseta. Almir pagou por cada boné o valor de: 
a) R$ 28,00.    c) R$ 33,00. 
b) R$ 31,00.    d) R$ 36,00. 
 
08 - Uma pirâmide quadrangular regular possui diagonal da base medindo 6 cm. Sabe-se 
que a altura dessa pirâmide mede 7/3 da medida da diagonal de sua base. O volume 
dessa pirâmide equivale a: 
a) 72 ml.    c) 216 ml. 
b) 84 ml.    d) 252 ml. 
 
09 - Ana nasceu quando Bia tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 364. 
Ana tem: 
a) 7 anos.    c) 28 anos. 
b) 14 anos.    d) 52 anos. 
 
10 - Em determinada turma contendo 200 alunos, apenas 10% não reprovaram em 
História, nem Geografia, nem Inglês. O cenário de reprovações nessas três disciplinas 
pode ser descrito da seguinte maneira: 
30% dos alunos reprovaram apenas em História. 
10 alunos reprovaram apenas em Geografia. 
1/4 dos alunos reprovaram apenas em Inglês. 
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36 alunos reprovaram em Geografia, História e Inglês. 
No que se refere às disciplinas de Geografia, História e Inglês, considere que o número 
de alunos dessa turma que reprovaram apenas em Geografia e História é igual ao 
número de alunos que reprovaram apenas em Geografia e Inglês, que por sua vez, é 
igual ao número de alunos que reprovaram apenas em História e Inglês. 
Com base nas informações acima, é correto afirmar que nessa turma: 
a) O número de alunos que reprovaram em Geografia é igual a 60. 
b) O número de alunos que reprovaram em Inglês é igual a 86. 
c) O número de alunos que reprovaram em Geografia e História é igual a 46. 
d) O número de alunos que reprovaram apenas em História e Inglês é igual a 8. 
 

11 - Setor que iniciou o ano de 2.015 no ABC Paulista com anuncio de demissões e 
paralisações organizadas pelos sindicatos: 
a) Agropecuário.    c) Educação. 
b) Automotivo.    d) Prestação de Serviços. 
 
12 - Sobre o ProUni que está completando 10 anos é CORRETO afirmar: 
a) O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes egressos do ensino 
médio da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais. 
b) O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para todos os estudantes egressos 
do ensino médio da rede pública ou da rede particular. 
c) O ProUni oferece financiamento para estudantes egressos do ensino médio da rede pública 
ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais. 
d) O ProUni oferece financiamento para todos os estudantes egressos do ensino médio da 
rede pública ou da rede particular. 
 
13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Mandaguari: 
a) Café.     c) Milho. 
b) Feijão.     d) Soja. 
 
14 - A Petrobrás anunciou no início do mês a descoberta de petróleo na bacia de qual 
Estado da Região Nordeste abaixo? 
a) Paraíba.     c) Piauí. 
b) Pernambuco.    d) Sergipe.  
 

15 - De acordo com a Portaria nº 154/2008, são ações de responsabilidade de todos os 
profissionais que compõem os NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as 
Equipes de Saúde da Família – ESF, exceto: 
a) Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a 
serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. 
b) Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de 
Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos. 
c) Veicular informações que visam à prevenção, a maximização dos riscos e à proteção à 
invulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado. 
d) Acolher os usuários e humanizar a atenção. 
 
16 - De acordo com a Portaria nº 648/GM, são itens necessários à realização das ações 
de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal: 
I - Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família inscrita(s) no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, de acordo 
com as normas sanitárias vigentes. 
II - Equipe multiprofissional composta por médico, técnico em enfermagem, auxiliar de 
enfermagem e agente comunitário de saúde. 
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III - Existência e manutenção irregular de estoque dos insumos necessários para o 
funcionamento das unidades básicas de saúde, excluindo dispensação de 
medicamentos pactuados nacionalmente. 
IV - Consultório médico, consultório odontológico e consultório de enfermagem para os 
profissionais da Atenção Básica. 
V - Área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de 
enfermagem, uma sala de vacina e sanitários, por unidade. 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - Sobre o Pacto pela Vida em Defesa do SUS, podemos afirmar, exceto que: 
a) Para efeitos deste Pacto será considerada idosa a pessoa com 65 anos ou mais. 
b) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. 
c) Todo município deve formular, no Plano Municipal de Saúde, a política municipal de atenção 
à saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde. 
d) São Metas para o Controle do Câncer da mama: Ampliar para 60% a cobertura de 
mamografia, conforme protocolo e realizar a punção em 100% dos casos necessários, 
conforme protocolo. 
 
18 - Sobre o Planejamento Familiar, é incorreto afirmar que: 
a) O planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter 
filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família. 
b) No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2013.  Ela inclui oferta 
de 2 métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de anticoncepcionais a preços 
reduzidos na rede Farmácia Popular. 
c) Toda mulher em idade fértil (de 10 a 49 anos de idade) tem acesso aos anticoncepcionais 
nas Unidades Básicas de Saúde, mas em muitos casos precisa comparecer a uma consulta 
prévia com profissionais de saúde. 
d) Controlar a fertilidade é o primeiro passo para planejar o momento mais adequado para ter 
filhos. 
 
19 - Sobre a insuficiência Cardíaca Congestiva, podemos afirmar, exceto que: 
a) Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, são suficientes nos casos graves de IC, 
em que há muita congestão, e na presença de função renal normal. 
b) O radiograma de tórax é um teste acessível e relativamente barato, mostrando 
cardiomegalia e congestão vascular pulmonar. 
c) A insuficiência cardíaca (IC) é a incapacidade do coração de manter a perfusão adequada às 
necessidades metabólicas dos tecidos, levando a congestão, dispneia e limitação funcional. 
d) Os sintomas mais frequentes na IC são a dispneia e o cansaço. 
 
20 - Sobre Vacinas, marque a alternativa incorreta: 
a) Vacina adsorvida difteria e tétano - dT (Dupla tipo adulto): Adultos e idosos não vacinados 
ou sem comprovação de três doses da vacina, seguir o esquema de três doses. O intervalo 
entre as doses é de 60 (sessenta) dias e no mínimo de 30 (trinta) dias. Os vacinados 
anteriormente com 3 (três) doses das vacinas DTP, DT ou dT,  administrar reforço, dez anos 
após a data da última dose. 
b) Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (VOP) (atenuada): No primeiro semestre de vida, administrar 3 
(três) doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias e, mínimo de 
30 dias. 
c) Vacina BCG: Administrar o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento. 
Nos prematuros com menos de 36 semanas administrar a vacina após completar 1 (um) mês 
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de vida e atingir 2 Kg. Administrar uma dose em crianças menores de cinco anos de idade (4 
anos 11meses e 29 dias) sem cicatriz vacinal. 
d) Vacina hepatite B (recombinante): Administrar em adolescentes não vacinados ou sem 
comprovante de vacinação anterior, seguindo o esquema de três doses (0, 1 e 6) com intervalo 
de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira 
dose. 
 
21 - Sobre Dispepsia, podemos afirmar, exceto que: 
a) A dispepsia é caracterizada pela má digestão, ou seja, a digestão lenta e difícil dos 
alimentos. 
b) Os indivíduos que sofrem com a dispepsia não apresentam nenhuma alteração nos órgãos 
digestivos, porém sentem-se incomodadas com a indigestão constantemente. 
c) A dispepsia funcional, por sua vez, também conhecida como dispepsia não ulcerosa ou 
síndrome dispéptica é uma desordem heterogênea em que não se consegue identificar a causa 
para os seus sintomas. 
d) Os alimentos ricos em gordura, carboidratos simples, leite e derivados, frutas cítricas, 
alimentos condimentados, café e bebidas alcoólicas estão entre os principais fatores 
relacionados com o alívio dos sintomas. 
 
22 - Leia as afirmativas abaixo: 
I - A lombalgia acontece quando uma pessoa tem dor na região lombar, ou seja, na 
região mais baixa da coluna perto da bacia. 
II - Anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a condição na 
qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está acima do normal como resultado da 
carência de um ou mais nutrientes essenciais, seja qual for a causa dessa deficiência. 
III - Sinusite é uma inflamação da mucosa dos seios da face, região do crânio formada 
por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. 
IV - A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica que geralmente afeta as 
pequenas articulações das mãos e dos pés. A artrite reumatóide afeta o revestimento de 
suas articulações, causando um inchaço doloroso que pode, eventualmente, resultar em 
erosão óssea e deformidade articular. 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas, I, II, III e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas, II, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - São sintomas do Acidente Vascular Cerebral, exceto: 
a) Estabilidade, dor súbita e intensa lombar, náuseas, diarréia e tosse seca. 
b) Diminuição ou perda súbita da força na face, braço ou perna de um lado do corpo. 
c) Alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, braço ou perna de 
um lado do corpo. 
d) Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou para compreender 
a linguagem. 
 
24 - Sobre o Diabetes Mellitus, é incorreto afirmar que: 
a) O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de 
deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir 
cetoacidose, coma e morte. 
b) O termo tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. A administração 
de insulina nesses casos, quando efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas alcançar controle 
do quadro hiperglicêmico. 
c) Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de 
peso (os “4 Ps”). Outros sintomas que levantam a suspeita clínica são: fadiga, fraqueza, 
letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de repetição. 



 7

d) Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 140 e 200 mg/dL (glicemia de jejum alterada), 
por apresentarem baixa probabilidade de ter diabetes, podem requerer avaliação por DTG-75g 
em 2h. Mesmo quando a glicemia de jejum for normal (< 140 mg/dL), pacientes com alto risco 
para diabetes ou doença cardiovascular podem merecer avaliação por DTG. 
 
25 - Referente a Saúde da Mulher, podemos afirmar, exceto que: 
a) Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizada anamnese, abordando aspectos 
epidemiológicos, além dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e a 
situação da gravidez atual. 
b) Durante o pré-natal, deverá ser realizado o número máximo de três consultas, 
preferencialmente, uma no segundo trimestre e duas no último trimestre. 
c) Puerpério: estado de alteração emocional essencial, provisório, em que existe maior 
vulnerabilidade psíquica, tal como no bebê, e que, por certo grau de identificação, permite às 
mães ligarem-se intensamente ao recém-nascido, adaptando-se ao contato com ele e 
atendendo às suas necessidades básicas. 
d) O diagnóstico da infecção pelo HIV, no período pré-concepcional ou no início da gestação, 
possibilita melhor controle da infecção materna e melhores resultados na profilaxia da 
transmissão vertical desse vírus. Por esse motivo, obrigatoriamente esse teste deve ser 
oferecido, com aconselhamento pré e pós-teste, para todas as gestantes na primeira consulta 
do pré-natal, independentemente de sua aparente situação de risco para o HIV. 
 
26 - Sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, marque a alternativa incorreta: 
a) Drogas broncodilatadoras e os anticolinérgicos não são indicados para aliviar os sintomas 
associados à produção e eliminação das secreções. Os derivados da cortisona por via 
inalatória podem ser inúteis, mas seu uso prolongado pode provocar efeitos desejáveis. 
b) O enfisema, parte do quadro de DPOC, provoca a destruição das paredes frágeis e fibras 
elásticas dos alvéolos. Isso ocasiona um pequeno colapso das vias aéreas quando você 
expira, prejudicando o fluxo de ar para fora de seus pulmões. 
c) A DPOC é uma doença insidiosa de instalação lenta. Geralmente, o primeiro sintoma é uma 
discreta falta de ar (dispneia) associada a esforços como subir escadas, andar depressa ou 
praticar atividades esportivas. Com o passar do tempo, a falta de ar vai se tornando mais 
intensa e é provocada por esforços cada vez menores. 
d) A bronquite crônica deixa os brônquios inflamados, e por isso eles passam a produzir mais 
muco. Isso pode bloquear as ramificações mais estreitas, causando a dificuldade na 
respiração. 
 
27 - Em relação a asma é incorreto afirmar que: 
a) O nível de PEEPi correlaciona-se com a gravidade de hiperinsuflação e influenciado pela 
complacência do sistema respiratório. 
b) Conforme a intensidade da obstrução do fluxo aéreo pressão alveolar pode não retornar ao 
valor da pressão atmosférica ao final da expiração ocorrendo hiperinsuflação dinâmica. 
c) O trabalho respiratório é aumentado pela presença de PEEPi porque a pressão residual 
alveolar tem que ser vencida pelo esforço muscular antes que fluxo inspiratório termine. 
d) A hiperinsuflação dinâmica e o aumento da atividade da musculatura respiratória podem 
interferir marcadamente na performance cardiovascular. 
 
28 - Paciente 79 anos, chega ao consultório com intensa dificuldade miccional, sensação 
de esvaziamento incompleto da bexiga, noctúria (4x), PSA = 5,35 ng/ml e um resultado 
de ultra-som transretal com biópsia prostática mostrando adenocarcinoma prostático 
gleason 3+3 em 10% de 01 fragmento do 1/3 médio D. Peso prostático ao US = 70 g e 
bexiga espessada (de esforço) com alguns divertículos e resíduo pós miccional = 170 ml. 
Qual a conduta mais adequada ao caso relatado? 
a) Prostatectomia radical. 
b) Observação + medicação para hiperplasia prostática. 
c) Ressecção endoscópica da próstata. 
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d) Radioterapia conformacional. 
 
29 - Identifique a correlação incorreta entre área afetada no cérebro e manifestação da 
doença de Alzheimer: 
a) Esquecimento para eventos cotidianos - córtex temporal medial. 
b) Não se reconhecer diante do espelho - hemisférios cerebrais posteriores. 
c) Dificuldade para encontrar palavras - córtex ao redor da fissura sylviana. 
d) Distúrbios do comportamento – hipocampo e amígdalas. 
 
30 - Dentre os dados abaixo, qual torna MENOS provável o diagnóstico de Doença de 
Parkinson? 
a) Dificuldade em mudar de um programa motor para outro com movimentos suaves. 
b) Tremor que piora em momentos de ansiedade. 
c) Ausência de bradicinesia. 
d) Ausência de tremor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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