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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 - As reações hansênicas são alterações do sistema imunológico, que se exteriorizam 
como manifestações inflamatórias agudas e subagudas e ocorrem com maior freqüência 
nos casos Multibacilar (MB). Marque a opção INCORRETA em relação à reação reversa 
(RR): 
a) Aparecimento de manchas ou placas. 
b) Alteração de cor e edema nas lesões antigas.  
c) Infiltração.  
d) Nódulos subcutâneos dolorosos.  
 
16 - Todas as alternativas estão relacionadas à Acne inflamatória, EXCETO: 
a) Papulopustulosa.  
b) Comedônica. 
c) Nodulocística.  
d) Conglobata.  
 
17 - São fatores de risco gerais para Erisipela, EXCETO: 
a) Insuficiência venosa.  
b) Diabetes Mellitus. 
c) Antibióticoterapias. 
d) Quimioterapias. 
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18 - Sobre a Psoríase, marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso: 
( ) É uma doença inflamatória da pele, crônica, não contagiosa e cíclica, ou seja, 
apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente.   
( ) A Psoríase Ungueal afeta as unhas fazendo com que cresçam de forma anormal, 
engrosse e escame, além de perder a cor.  
( ) Apresenta prevalência após os 40 anos.  
( ) A Psoríase Gutata atinge principalmente áreas úmidas, como axilas, virilhas, 
embaixo dos seios e ao redor das genitais. . 
Assinale alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) V, V, F, F.  
b) V, F, V, F. 
c) F, F, V, V. 
d) F, V, V, F. 
 
19 - Em relação à classificação do Vitiligo todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
a) O vitiligo localizado focal exibe uma ou mais máculas acrômicas em uma determinada 
região, sem divisão distinta. 
b) O vitiligo localizado segmentar é considerado um tipo especial devido seu aparecimento 
precoce. 
c) O vitiligo generalizado acrofacial é evidenciado pelo aparecimento de manchas no rosto, 
pescoço, proeminências ósseas das mãos, pernas, axilas e mucosas. 
d) O vitiligo generalizado misto engloba dois tipos de vitiligo, sendo os mais comuns o vulgar e 
o acrofacial.  
 
20 - Todas as alternativas apresentam características dos Nevos displásicos, EXCETO: 
a) Presença de uma rede pigmentar irregular, discreta e/ou focalmente proeminente, com 
terminação abrupta ou gradual. 
b) A área central é geralmente plana e a área periférica elevada, com diâmetro maior do que 6 
mm. 
c) Os glóbulos marrons, quando presentes, apresentam tamanho e formato variados e estão  
distribuídos de forma irregular. 
d) Presença de pigmentação difusa irregular podendo ser intensa e heterogênea centralmente, 
com terminação abrupta na periferia da lesão. 
 
21 - Relacione o tipo de dermatite com as características especificadas na segunda 
coluna: 
COLUNA 1 
(1) Dermatite de Contato    
(2) Dermatite seborreica   
COLUNA 2 
( ) É uma doença de caráter crônico, com períodos de melhora e piora dos 
sintomas. 
( ) Pode apresentar-se como alérgica, irritativa, fototóxica e fotoalérgica.  
( ) Os sintomas variam de vermelhidão passageira a uma inflamação mais grave 
com formação de bolhas. 
( ) Pode ter como agente etiológico o  Pityrosporum ovale . 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima par baixo:  
a) 2, 2, 1, 1. 
b) 1, 1, 2, 2. 
c) 1, 2, 1, 2. 
d) 2, 1, 1, 2. 
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22 - A Escabiose manifesta características diferenciadas na apresentação em crianças e 
adultos. São acometimentos comuns em adultos, EXCETO: 
a) Couro cabeludo e face. 
b) Face interna das coxas. 
c) Espaços interdigitais. 
d) Eminência tenar.  
 
23 - Sobre os tipos de sarcoma de Kaposi, marque a alternativa INCORRETA: 
a) Forma clássica: maior prevalência na América do Norte, em descendentes de judeus do 
leste europeu e de povos do Mediterrâneo, ocorre, mais freqüentemente, em homens acima de 
60 anos. 
b) Forma epidêmica: relacionado ao sistema imunológico deprimido, como ocorre com os HIV-
positivos.   
c) Forma africano/endêmica: a forma mais agressiva acomete com maior freqüência homens 
idosos, semelhante à forma clássica, porém crianças e jovens negros podem ser acometidos 
pela forma mais branda.  
d) Forma Iatrogênica/imunossupressão: mais freqüente em pacientes transplantados ou em 
uso de imunossupressores.  
 
24 - Em relação ao Melanoma, assinale a opção CORRETA: 
a) É o tipo mais frequente dentre todos os cânceres de pele, apresenta o pior prognóstico e o 
mais alto índice de mortalidade. 
b) A radioterapia e a quimioterapia são os tratamentos mais indicados. A cirurgia também pode 
ser necessária dependendo do estágio do câncer. 
c) Pode iniciar-se como um pequeno tumor cutâneo pigmentado sobre a pele normal, mais 
frequentemente em áreas expostas ao sol, mas quase metade dos casos ocorre a partir de 
nevos pigmentados pré-existentes. 
d) Pessoas de pele clara apresentam risco de desenvolverem a doença na mesma proporção 
que indivíduos negros.  
 
25 - Em relação à Portaria Nº 13 de 2010, do Ministério da Saúde, considere: 
I - A Ictiose lamelar tem incidência de 1/200.000-300.000 nascimentos, igual distribuição 
entre os gêneros e envolve uma mutação no gene TGM1 no cromossomo 14. É aparente 
ao nascimento e o neonato geralmente está envolvido por uma membrana de material 
córneo que descama nos próximos 10-14 dias.  
II - A Ictiose ligada ao X ocorre em 1/2500 nascimentos de meninos e seu padrão de 
herança é recessivo ligado ao cromossomo X. A mutação ocorre no gene STS, que 
codifica a enzima esteróide sulfatase. As escamas são maiores formando placas que 
acometem predominantemente regiões extensoras, mas podem afetar áreas flexoras. 
III - A Ictiose vulgar é a forma mais comum e tem incidência de 1/250 nascimentos. É 
herdada num padrão autossômico dominante e se apresenta no primeiro ano de vida. 
Clinicamente há escamas finas que predominam nas áreas extensoras dos membros 
inferiores. 
Está CORRETO o que se afirma em:  
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - De acordo com a Lei 8080/90, marque a alternativa CORRETA: 
a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).  
b) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 
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c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
dispensáveis ao seu pleno exercício. 
d) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 
27 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, EXCETO: 
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta.  
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde.  
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados 
e Distrito Federal. 
  
28 - São objetivos do Pacto de Gestão do SUS, EXCETO: 
a) Descentralização. 
b) Territorialização.  
c) Controle Social.  
d) Financiamento público bipartite. 
 
29 - São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização, EXCETO: 
a) Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 
sujeitos.  
b) Redução das filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso, atendimento acolhedor e 
resolutivo baseados em critérios de risco. 
c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e 
a grupalidade.  
d) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade 
com as diretrizes do SUS. 
 
30 - Todas as alternativas apresentam objetivos específicos da Política Nacional de 
Promoção de Saúde, EXCETO: 
a) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica. 
b) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores em 
saúde, tanto das atividades-meio, como os da atividade-fim. 
c) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. 
d) Incentivar a pesquisa em Promoção da Saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e 
segurança das ações prestadas.  
 

 

 

 

 

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
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