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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!

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 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é INCORRETO afirmar que:
a) Os alfabloqueadores apresentam efeito hipotensor discreto a longo prazo como
monoterapia, devendo, portanto, ser associados com outros anti-hipertensivos.
b) Os diuréticos poupadores de potássio apresentam pequena eficácia diurética, mas, quando
associados aos tiazídicos e aos diuréticos de alça, são úteis na prevenção e no tratamento de
hipopotassemia.
c) A alfametildopa é o agente de escolha para tratamento da hipertensão das grávidas.
d) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o uso de inibidores da enzima conversora da
angiotensina pode eventualmente diminuir a hiperpotassemia.
16 - Sobre o Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar que:
a) A execução de ações de vigilância sanitária está incluída no seu campo de atuação.
b) Os Municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e
os serviços de saúde que lhes correspondam.
c) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde-SUS será
ascendente, do nível local até o federal.

4

17 - Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias Crônicas, analise as afirmativas
abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
(
) A hemoptise pode ser secundária à tuberculose e qualquer das afecções que
levam à bronquite, pneumonia e especialmente a bronquiectasias, entre elas as
imunodeficiências, sequelas infecciosas prévias e fibrose cística.
(
) Durante a exacerbação da asma, ocorre edema e infiltrado inflamatório da parede
brônquica e aumento da produção de muco. Isso causa o estreitamento da luz das vias
aéreas, que, por sua vez, reduz o fluxo de ar dos pulmões.
(
) São várias as enfermidades respiratórias crônicas que podem cursar com
baqueteamento ( digital: a fibrose pulmonar, bronquiectasias, carcinoma broncogênico e
fibrose cística são algumas delas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:
a) V, V, V.
b) F, V, F.
c) V, F, F.
d) F, V, V.
18 - Tosse seca, alteração do paladar e, mais raramente, reações de hipersensibilidade
com erupção cutânea e edema angioneurótico, são as principais reações adversas da
seguinte classe de anti-hipertensivos:
a) Betabloqueadores.
b) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
c) Vasodilatadores.
d) Diuréticos.
19 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis , é INCORRETO afirmar que:
a) A Donovanose, o Linfogranuloma, a Tricomoníase e a Gonorréia são Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs) de notificação compulsória.
b) A infecção por clamídia durante a gravidez poderá estar relacionada a partos pré-termo ,
ruptura prematura de membranas, endometrite puerperal, além de conjuntivite e pneumonias
do recém-nascido.
c) O objetivo principal do tratamento da infecção pelo HPV é a remoção das lesões
condilomatosas.
d) O cancro mole caracteriza-se por lesões múltiplas (podendo ser únicA) e habitualmente
dolorosas, muito mais freqüentes no sexo masculino.
20 - São medicamentos utilizados no tratamento para casos novos de todas as formas de
tuberculose, EXCETO:
a) Isoniazida.
b) Cefazolina.
c) Rifampicina.
d) Pirazinamida.
21 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:
a) A execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
b) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
c) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
d) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo animal.
22 - Sobre a Tireotoxicose, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
(
) No quadro de tireotoxicose, a pele geralmente é fria e seca.
(
) A suspeita clinica de tireotoxicose deve ser confirmada por meio da
determinacao concomitante dos niveis sericos do TSH e hormonios tireoidianos
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) O tratamento pode ser realizado com drogas antitireoidianas, administração de
(
radioiodoterapia ou cirurgia de acordo com a etiologia da tireotoxicose, as
características clínicas e a disponibilidade local de métodos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:
a) V, V, V.
b) F, V, V.
c) V, F, F.
d) F, F, F.
23 - Sobre a febre reumática, é CORRETO afirmar que:
a) A faringoamigdalite e o impetigo estão associados ao surgimento da febre reumática.
b) A doença afeta especialmente os idosos.
c) A artrite típica da febre reumática evolui de forma simétrica.
d) O diagnóstico da febre reumática é clínico, não existindo sinal patognomônico ou exame
específico.
24 - A anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente no mundo. Sobre o
assunto, é INCORRETO afirmar que:
a) A deficiência de ferro no organismo se desenvolve em três estágios, e seus efeitos adversos
iniciam-se antes mesmo dos indivíduos apresentarem anemia.
b) O sulfato ferroso continua sendo recomendado como a preparação adequada para
tratamento e prevenção da anemia ferropriva .
c) As dosagens de ferro sérico, transferrina e saturação da transferrina (ST) são limitadas para
avaliação da deficiência de ferro.
d) A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode aumentar a absorção do ferro,
como, por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e manganês.
25 - São sinais e sintomas da Hanseníase, EXCETO:
a) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações
de sensibilidade.
b) Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas.
c) Aumento de pêlos, localizada ou difusa, especialmente sobrancelhas.
d) Falta ou ausência de sudorese no local - pele seca.
26 - Sobre a Dengue, é INCORRETO afirmar que:
a) A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos
de dengue, durante o exame físico.
b) A doença não pode ser adquirida através do contato de um doente ou suas secreções com
uma pessoa sadia.
c) O aumento repentino do hematócrito é um dos sinais de alarme da doença.
d) A Síndrome do choque da dengue (SCD) caracteriza-se por pulso lento e fraco, com
aumento da pressão de pulso e arterial, extremidades frias, pele pegajosa e agitação.
27 - Sobre as doenças hepáticas, é INCORRETO afirmar que:
a) Na maioria dos casos, o diagnóstico de doença hepática requer uma anamnese detalhada
associada à inspeção física, além de suporte laboratorial e exames de imagem.
b) A hepatite viral ou a doença hepática alcoólica são classificadas como doenças hepáticas
colestáticas.
c) Nas doenças hepatocelulares, inflamação e necrose hepáticas predominam como
característica do dano celular.
d) A biópsia hepática permanece como padrão na avaliação de pacientes com doença
hepática, particularmente naqueles com hepatopatias crônicas.
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28 - Sobre a Insuficiência cardíaca, analise as afirmativas abaixo:
I - A insuficiência cardíaca sistólica é aquela secundária à redução do enchimento
ventricular.
II - Taquicardia, B3, aumento do pulso venoso jugular e desvio lateral do ictus cordis são
alguns dos sinais da doença.
III - O Ecocardiograma constitui-se no exame de escolha para a avaliação dos pacientes
com insuficiência cardíaca.
O número de afirmativas CORRETAS corresponde a:
a) Zero.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.
29 - Sobre o câncer do colo do útero e sua prevenção, é INCORRETO afirmar que:
a) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, podendo ser
detectadas por meio da realização periódica do exame citopatológico e confirmadas pela
colposcopia e exame histopatológico.
b) O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora, curável na quase
totalidade dos casos.
c) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode levar a resultados falsopositivos causados pela atrofia secundária ao hipoestrogenismo.
d) O rastreamento do câncer do colo do útero e seus precursores deve ser realizado em todas
as mulheres acima de 18 anos, incluído o grupo de mulheres sem história de atividade sexual.
30 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que:
a) A vacina tríplice bacteriana (DTP) é administrada a partir dos quatro meses de idade.
b) Após a vacinação com vacinas de vírus vivos recomenda-se evitar a gravidez durante um
mês.
c) A vacina contra a febre amarela é administrada por via subcutânea.
d) O esquema de administração da vacina BCG corresponde a uma dose, a partir do
nascimento.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7

