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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 - Em relação às Cefaléias primárias, marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso: 
( ) O diagnóstico de enxaqueca pode ser confundido com o de cefaleia causada por 
sinusite, tendo em vista que alguns dos sintomas oculares e nasais podem dificultar a 
interpretação diagnóstica. A sinusite crônica é a causa mais comum de cefaleia.  
(   ) A cefaléia tensional é caracterizada pelos pacientes como “um sintoma normal 
ou comum”, levando à automedicação e, consequentemente, a não procura de 
assistência médica, porém esta pode ser incapacitante e durar várias horas.  
( ) As enxaquecas ou migrâneas são mais frequentes em mulheres do que em 
homens, seu rastreamento na atenção primária pode ser feito utilizando três questões 
que abordem os seguintes aspectos: limitação das atividades habituais, náusea e 
fotofobia.   
( ) Exames laboratoriais e eletrofisiológicos, incluindo o exame do líquor, auxiliam 
no diagnóstico das cefaleias, devido a alta sensibilidade, assim como a tomografia 
computadorizada, a ressonância nuclear magnética, a angiografia, entre outros.  
Assinale alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) F, V, F, V.  
b) V, F, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, F, F, V. 
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16 - As formas das neuropatias da Hanseníase devem ser caracterizadas de acordo com 
o tempo de evolução, o tipo de reação e a sintomatologia álgica. Assinale a opção 
INCORRETA considerando cada forma especificada: 
a) Tempo de evolução: Agudas e subagudas, com menos de seis meses de evolução 
(neurites). 
b) Tipo de reação: Tipo 2 ou de eritema nodoso hansênico.  
c) Sintomalogia álgica: Dor aguda ou crônica, incluindo a dor relacionada à sequela da neurite. 
d) Sintomalogia álgica: Neuropatia silenciosa. 
  
17 - Em relação ao diagnóstico por imagem da Esclerose Múltipla, todas as alternativas 
estão corretas, EXCETO: 
a) A Ressonância Magnética é a técnica de imagem com maior sensibilidade para a 
demonstração in vivo das lesões desmielinizantes no encéfalo e na medula, mas dependendo 
do tipo da ressonância há sensibilidade variando de 35% a 100% e especificidade entre 36% e 
92%.  
b) Como a Esclerose Múltipla exige realização de exames para avaliações evolutivas durante 
um longo período de tempo, o ideal é que os exames sejam realizados de preferência em 
equipamento de, pelo menos, 3.0 Tesla. 
c) Estudo comparativo para quantificar a melhora diagnóstica utilizando-se Ressonância 
Magnética com contraste em relação à Ressonância Magnética convencional demonstrou 
aumento de especificidade com perda de sensibilidade.  
d) A demonstração de lesões medulares sugestivas de desmielinização à Ressonância 
Magnética acrescenta especificidade aos achados do exame e, consequentemente, ao 
diagnóstico de Esclerose Múltipla.  
 
18 - São achados microscópicos para diagnóstico da Doença de Alzheimer, EXCETO: 
a) Placas senis e emaranhados neurofibrilares. 
b) Degeneração granulovascular. 
c) Angiopatia amilóide. 
d) Atrofia na região frontal.  
 
19 - Relacione o tipo de hematoma à especificação: 
(1) Hematoma epidural.  
(2) Hematoma subdural.   
(3) Hematoma intracerebral.  
( ) A intervenção cirúrgica pode ser impossibilitada pela localização inacessível do 
sangramento e/ou pela falta de uma área nitidamente circunscrita de sangue que possa 
ser removida. 
( ) É considerado uma emergência extrema, podendo o déficit neurológico 
acentuado, ou mesmo a parada respiratória ocorrer dentro de minutos.  
( ) É uma coleção de sangue entre a dura-máter e o cérebro, podendo ser agudo, 
subagudo ou crônico. 
Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:  
a) 1, 3, 2. 
b) 1, 2, 3. 
c) 3, 1, 2. 
d) 2, 1, 3. 
 
20 - São alterações na fisiologia intracraniana associadas à Meningite bacteriana, 
EXCETO: 
a) Permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica.  
b) Hemorragia subaracnóide. 
c) Edema cerebral. 
d) Pressão Intracraniana aumentada. 
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21 - Em relação à Neuropatia Periférica, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
a) São classificadas em sensitivas, motoras e autonômicas. 
b) Na neuropatia superficial ocorre o acometimento dos ramos cutâneos. 
c) O envolvimento topográfico e temporal assimétrico dos nervos periféricos define a 
mononeuropatia múltipla. 
d) Quando o comprometimento é proximal e ao longo do nervo, configuram-se as formas de 
mononeuropatia. 
 
22 - Em relação à Miastenia Grave, considere: 
I - É considerada uma doença auto-imune, caracterizada pela fraqueza e fadiga 
excessivas, principalmente da musculatura voluntária e dos músculos inervados pela 
função dos nervos cranianos.  
II - Ocorre falha na transmissão dos impulsos nervosos para as células musculares 
devido ao aumento no número de receptores da acetilcolina.  
III - Uma hipótese diagnóstica pode ser feita baseada na história e exame físico do 
paciente devido evidências, por vezes, apresentadas nos sinais e sintomas.    
Está CORRETO o que se afirma em:  
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Apenas a afirmativa III. 
 
23 - Em relação aos sinais apresentados nas convulsões parciais complexas, marque a 
opção INCORRETA: 
a) Não apresenta perda da consciência. 
b) Pode apresentar emoções excessivas. 
c) Pode apresentar falta de mobilidade. 
d) Pode apresentar mobilidade automática. 
 
24 - São fatores que influenciam no prognóstico das convulsões, EXCETO: 
a) Hiperglicemia.  
b) Hipóxia.  
c) Etiologia.  
d) Idade.   
 
25 - Sobre a doença de Werdnig-Hoffman , marque a alternativa INCORRETA: 
a) Caracteriza-se por início antes dos seis meses de vida. 
b) Há importante comprometimento bulbar, com disfagia, fraqueza para sucção e dificuldade 
respiratória. 
c) A sobrevida varia de dois anos à terceira década de vida.  
d) Em decorrência da redução da movimentação fetal, algumas crianças apresentam 
artrogripose.  
 
26 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução 
das seguintes ações, EXCETO: 
a) Vigilância Sanitária.  
b) Vigilância Epidemiológica.  
c) Saúde do Trabalhador. 
d) Assistência Terapêutica Integral, salvo farmacêutica. 
 
27 - Em relação ao Conselho de Saúde, marque a alternativa CORRETA: 
a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
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correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 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. 
c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 
d) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, profissionais de saúde e usuários, 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. 
 
28 - Estão entre as prioridades pactuadas no Pacto pela Vida, EXCETO: 
a) Saúde do idoso.  
b) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
c) Divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.  
d) Redução da mortalidade infantil e materna. 
 
29 - São diretrizes da Política Nacional de Humanização na Atenção Básica, EXCETO: 
a) Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do 
usuário. 
b) Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, 
considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde.  
c) Incentivar práticas promocionais de saúde.  
d) Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos 
serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 
 
30 - Todas as alternativas apresentam as diretrizes da Política Nacional de Promoção de 
Saúde, EXCETO: 
a) Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da 
melhoria da qualidade de vida e de saúde. 
b) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 
integral das ações de Promoção da Saúde. 
c) Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de Promoção da Saúde para 
profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde. 
d) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais 
de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.  

 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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