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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE RACHEL DE QUEIROZ PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A vida é uma tarefa que não pode ser dividida com ninguém.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E REDAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO para T
S08

TARDE

CÓDIGO

EDITAL Nº 001/2015

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Ética e Legislação na Administração Pública 5 0,5

Atualidades 5 0,5

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 2

Conhecimentos Específicos 15 3
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Os amores de Alminha

Descobriram que Maria Alminha há mais de
meses que não ia às aulas. A moça faltava por regime
e sistema, enviuvando o banco da escola. A diretora
mandou chamar a mãe e lhe comunicou da filha,
vítima de prolongada ausência. A mãe, face à notícia,
não tinha buraco onde se amiudar.

[...]
Tinha sido assim a vida inteira: o marido sentia

vergonha de ter gerado apenas um descendente.
Ainda por cima uma filha. A menina se tornara
incumbência de sua mãe. Noite e dia, ela sozinha se
ocupava. Ganido de cachorro, gemido de filha? Tudo
sendo igual, sem motivo para perturbação do pai. Só
ela se levantava, atravessando a noite com cadência
de estrela. Pelos escuros corredores, seus passos se
cuidavam para não despertar nem marido nem a filha
já readormecida.

Agora, regressando da escola, a mãe parecia
ainda noturna. [...] Chegada à casa, segredou ao pai.
Os dois ruminaram o pânico: anteviam Alminha
metida em namoriscos. Mas que namoro, se nem
rapaz se lhe via? Ou seria motivo pior? Nem ousaram
mencionar a palavra. Mas droga era o receio mais
escondido. Decidiram nada dizer, adiar conversa.
Urgia apanhar Alminha em flagrante. O pai logo
invocou parecenças hereditárias com a mãe. Aquilo
era doença de mulherido. Antes tivessem tido
rapazes. [...]

– Essa miúda não sabe a quantas desanda.
E ordenou que fossem vasculhados a pasta e

os manuais escolares. [...] A mãe abriu, espreitou as
linhas e leu, em voz de se ouvir:

– “Hoje lhe vi. Gosto de espreitar seu corpo,
assim branco, no meio de tanto sujo deste mundo.”

Um branco? A miúda andava metida com um
branco. O pai, então, se disparatou. Como é? Não lhe
chega a raça? Quer andar por aí, usufrutífera, em
trânsitos de pele?

– Não quero cá dissos, rematou. E pegou ele
no caderno com fúria de tudo rasgar. Mas logo
devolveu o objeto do crime.

– Leia você que meus olhos já estão todos a
tremer, meu coração está num feixe nervoso.

Antes de ler, a mãe olhou demoradamente o
caderno. Havia uma disfarçada ternura em seus
olhos? Passou a mão como se afagasse o papel.
Aquilo não era um diário, que ela não tinha fôlego
para tanta rotina.[...] Eram magras palavras, só
engordando nas entrelinhas. Na página, já roída
pelos dedos, a senhora leu, a lágrima resvalando na
voz:

– “Hoje vi-o a nadar e me apeteceu atirar-me
para a água, me banhar nua com ele”.

Se engordar é “ganhar gordura, aumentar de volume,
tornar-se mais substancioso”, o narrador, quando
afirma que as “magras palavras” de Alminha
engordavam nas entrelinhas, sugere que:

A) as palavras estavam hierarquizadas, assumindo
tom de censura e espanto diante do
acontecimento.

B) Alminha escrevia pouco, mas suas palavras
permitiam inferir muitos sentidos subentendidos.

C) o caderno estava cheio de segredos, de
disparates não aceitáveis e que expunham as
artimanhas deAlminha.

D) o diário denunciava o comportamento deAlminha
que andava “rapazeando-se” e nutria a fúria do
pai.

E) as palavras eram densas, profundas, e tanto
saciavam a curiosidade quanto feriam a
integridade dos pais.

Questão 01

Nua? Viu, mulher, como isso vem da sua
parte? Porque você a mim nunca me viu nu, nem
muito menos a banhar-me em companhias. Isso é
mania de mulherido.

–Adiante, mais adiante! – ordenou.
Queria que ela continuasse lendo, mas não

queria ouvir mais. Abanava a cabeça, pesaroso.
Nua? Na água? A moça andava por aí, rapazeando-
se com este e aquele?

– Nunca pensei ser tristemunha de tanta
vergonha.

Antes de lhe descer mais pensamento, o pai já
tomara decisão: expulsá-la de casa. E que nem
conversa. Não valeu o pranto, não valeu nada nem
ninguém.

– E sai já hoje, que amanhã pode nem haver
dia.

A moça se foi, quase se extinguindo da
história. Não fosse a mãe, inconsolada, se ter votado
a seguir o encalço de Alminha. Mas nem rasto nem
cheiro. Onde refazia seu existir? Ter-se-ia internada
na casa do tal amante, o segredado branco? Até que,
certa vez, a mãe descobre a moça, tênue, na bruma
do jardim público. Se cortinando entre os arbustos, a
senhora a seguiu. [...]
COUTO, Mia. .
Lisboa: Caminho, 2001. p. 133-136.

Na berma de nenhuma estrada e outros contos
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Releia o período: “Agora, REGRESSANDO DA
ESCOLA, a mãe parecia ainda noturna.” O trecho em
destaque:

A) expressa uma ressalva e é sintaticamente
independente.

B) absorve valor circunstancial de tempo e denota
um fato simultâneo ao do verbo usado em forma
finita.

C) restringe a ideia da oração assindética,
estabelecendo relação estritamente adverbial.

D) exemplifica uma forma muito comum de
relativização, de função restritiva.

E) exerce a mesma função que o sintagma nominal
é capaz de exercer.

Questão 06

As características da noite, emprestadas ou
associadas à mãe, quando o narrador afirma que ela
“parecia noturna”, são:

A) discreta e silenciosa.
B) sonolenta e prolixa.
C) obscura e ignorante.
D) entrevada e sorrateira.
E) sombria e notívaga.

Questão 02

A alternativa em que a palavra destacada pode ser
substituída corretamente pela que se encontra entre
os parênteses sem alterar o sentido original do texto
é:

A) “A mãe, face à notícia, não tinha buraco onde se
AMIUDAR.” (reiterar).

B) “A menina se tornara INCUMBÊNCIA de sua
mãe.” (desencargo).

C) “A moça faltava por regime e sistema,
ENVIUVANDO o banco da escola.” (esvaziando).

D) “– 'Hoje lhe vi. Gosto de ESPREITAR seu corpo'”
(acatar).

E) “– Não quero cá dissos, REMATOU.”
(preambulou).

Questão 03

O processo linguístico que consiste em produzir
formas e significados inéditos no léxico de uma língua
é designado tão-somente por neologia. O trecho
reproduzido que traz exemplo desse processo é:

A) “A diretora mandou chamar a mãe e lhe
comunicou da filha”

B) “Só ela se levantava, atravessando a noite”
C) “Amãe abriu, espreitou as linhas e leu”
D) “Amoça andava por aí, rapazeando-se”
E) “Nem ousaram mencionar a palavra.”

Questão 04

Em “Porque você a mim nunca me viu nu”, o autor
utiliza um recurso expressivo, denominado:

A) eufemismo.
B) metáfora.
C) sinestesia.
D) catacrese.
E) pleonasmo.

Questão 05

O termo destacado está corretamente analisado em:

A) “A mãe, face à notícia, não tinha buraco onde SE
amiudar.” / índice de indeterminação do sujeito.

B) “Só ela SE levantava”/ pronome apassivador.
C) “A moça SE foi, quase se extinguindo da

história.”/ pronome reflexivo.
D) “Mas QUE namoro, se nem rapaz se lhe via?”/

conjunção subordinativa.
E) “– Leia você QUE meus olhos já estão todos a

tremer” / pronome relativo.

Questão 07

Assinale a alternativa em que há claro equívoco de
colocação pronominal.

A) “Se cortinando entre os arbustos, a senhora a
seguiu.”

B) “– “Hoje vi-o a nadar e me apeteceu atirar-me
para a água”

C) “o pai já tomara decisão: expulsá-la de casa.”
D) “Porque você a mim nunca me viu nu”
E) “Ter-se-ia internada na casa do tal amante”

Questão 08

No trecho “Tinha sido assim a vida inteira: o marido
sentia vergonha de ter gerado apenas um
descendente. Ainda por cima uma filha.”, o elemento
que antecipa algo que será enunciado, assumindo,
no contexto, valor catafórico é:

A) apenas.
B) se.
C) ainda.
D) assim.
E) por cima.

Questão 09
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Ao se substituir o vocábulo destacado em “A mãe,
face à NOTÍCIA, não tinha buraco onde se amiudar.”
pelo seu plural, NOTÍCIAS, mantendo o restante da
frase no singular, o uso do acento indicativo de crase
será:

A) obrigatório, porque o sujeito que o antecede
exige a preposiçãoA.

B) facultativo, porque o termo a que o A se refere é
feminino.

C) inadequado, pois a expressão FACE À exige, em
qualquer circunstância o acento grave.

D) facultativo, em virtude de compor ideia
independente do restante do trecho.

E) inapropriado, pois não será configurada a
presença de artigo e, consequentemente, não há
como ocorrer o fenômeno da crase.

Questão 13

A composição destacada em “TINHA SIDO assim a
vida inteira.” é uma forma verbal do:

A) pretérito perfeito composto do modo indicativo.
B) futuro do pretérito composto do modo indicativo.
C) pretérito imperfeito composto do modo indicativo.
D) pretérito imperfeito composto do modo

subjuntivo.
E) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

Questão 10

Em qual das frases a seguir há uma transgressão à
norma culta, pois foi colocado complemento
incompatível com a regência da forma destacada?

A) “Adiretora MANDOU CHAMAR a mãe”
B) “ – 'Hoje lhe VI. Gosto de espreitar seu corpo,

assim branco, no meio de tanto sujo deste
mundo.'”

C) “Passou a mão como seAFAGASSE o papel.”
D) “Não lhe CHEGAa raça?”
E) “E PEGOU ele no caderno com fúria de tudo

rasgar.”

Questão 11

Tendo em vista o enunciado “Havia uma disfarçada
ternura em seus olhos? Passou a mão como se
afagasse o papel.”, analise as afirmativas a seguir.

I. O segmento EM SEUS OLHOS tem valor
locativo.

II. A palavra DISFARÇADA está no feminino, pois
concorda com o substantivo a que se refere.

III. Se a frase fosse passada para o plural, a forma
verbal HAVIA deveria, obrigatoriamente, ir para o
plural.

Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 12

“– Não quero cá dissos, rematou. E pegou ele no
caderno com fúria de tudo rasgar.” A afirmação
correta sobre a expressão CÁ DISSOS é:

A) indica o local em que os pais estavam.
B) refere-se ao termo CADERNO, de forma a

retomá-lo logo a seguir.
C) é um termo anafórico que retoma a ideia

apontada no parágrafo anterior.
D) funciona como um conectivo de forma coloquial,

correspondendo a um advérbio de lugar.
E) mostra uma indicação de tempo, referindo-se ao

momento da descoberta do caderno.

Questão 14

Ocorre a transposição correta da voz ativa para a
passiva, preservando-se a concordância adequada,
no segmento:

I. “Os dois ruminaram o pânico” / O pânico é
ruminado pelos dois.

II. “o pai já tomara decisão”/ Decisão já fora tomada
pelo pai.

III. “a mãe descobre a moça”/ A moça foi descoberta
pela mãe.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) transposição(ões)
realizada(s) em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 15
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“... ato administrativo vinculado mediante o qual a
comissão de licitação acolhe as propostas
apresentadas formalmente e nos termos e condições
do edital ou carta-convite.”

A definição acima aborda uma das fases do processo
licitatório. Em consonância com a Lei nº 8.663/1993,
tal fase é denominada:

A) abertura.
B) habilitação.
C) julgamento.
D) ordenação.
E) classificação.

(GASPARINI, Diógenes. . 17ª Edição,
atualizada por Fabrício Motta. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 674)

Direito Administrativo

Questão 19

Suponha que uma lei permita o exercício do comércio
eventual e ambulante durante o período de verão no
Município de São Mateus mediante pagamento de
taxa de licença a ser anual e previamente
estabelecida por ato do Prefeito da cidade. Suponha
ainda que o Prefeito editou decreto para dar
operabilidade à referida lei, estabelecendo os valores
para obtenção da licença.

O ato do Prefeito, na hipótese, exemplifica
circunstância de exercício do poder:

A) regulamentar.
B) de polícia.
C) hierárquico.
D) disciplinar.
E) ablativo.

Questão 16

Visando otimizar o serviço público de vacinação
preventiva da população, um município reordenou a
atividade conseguindo, com menor número de
profissionais envolvidos e menos gasto, atingir um
maior número de pessoas.
Em tal hipótese, a alteração nos procedimentos
guarda ligação direta com um dos princípios
constitucionais que regem a Administração Pública,
denominado:

A) moralidade.
B) responsabilidade fiscal.
C) impessoalidade.
D) eficiência.
E) legalidade.

Questão 17

A Lei Orgânica do Município de São Mateus – ES
prevê como matéria de competência privativa desse
município:

A) promover os meios de acesso à educação, à
cultura, à ciência, ao desporto e à agropecuária.

B) proteger o meio ambiente, combatendo a
poluição em qualquer das suas formas.

C) fiscalizar, nos locais de venda direta ao
consumidor, as condições sanitárias dos gêneros
alimentícios.

D) elaborar plano diretor de desenvolvimento e de
expansão urbana.

E) proteger patrimônio artístico, paisagístico,
turístico, histórico, cultural, arqueológico, bem
como fauna e flora local.

Questão 20

Um servidor municipal, no exercício de sua função,
causou danos injustos a um particular. Após
indenização deste particular, a Prefeitura pretende
reaver o valor pago cobrando-o do servidor
negligente.

A condenação de tal agente público a ressarcir o
erário público configura responsabilidade:

A) penal.
B) administrativa.
C) civil.
D) por improbidade.
E) política.

Questão 18

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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No âmbito da Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas, ocorrida em 2015, ganhou destaque
um fato de grande simbolismo e inédito até então.
Esse fato foi:

A) criação de uma nova sede na região do Oriente
Médio.

B) acordos de paz entre Estados Unidos e Coreia do
Norte.

C) hasteamento da bandeira da Palestina na sede
da ONU.

D) diminuição dos membros permanentes do
Conselho de Segurança.

E) expulsão sumária de todos os países que se
envolvam em guerras.

Questão 21

Entre os políticos a seguir o que é senador da
república representando o estado do Espírito Santo
é:

A) Ronaldo Caiado.
B) Delcídio doAmaral.
C) Marcelo Crivela.
D) Ricardo Ferraço.
E) Cássio Cunha Lima.

Questão 22

A empresa automotiva Volkswagen está envolvida
em um escândalo internacional relacionado à
questão ambiental. O motivo principal desse
escândalo é a seguinte investigação:

A) Falsificação dos resultados de emissão de
poluentes de parte dos veículos comercializados.

B) Uso de mão de obra em sistema de escravidão
com péssimas condições de higiene.

C) Produção de veículos com pinturas que emitem
CFC prejudicando muito a camada de ozônio.

D) O despejo de efluentes tóxicos sem tratamento
prévio nos principais rios europeus.

E) Construção de um parque industrial em área de
conservação ambiental no sudeste brasileiro.

Questão 23

ATUALIDADES

O Brasil vive atualmente um período de recessão
econômica. Com o objetivo de amenizar a crise, uma
série de medidas são debatidas e algumas
executadas. Entre as medidas a seguir, a que foi
tomada pelo governo federal na busca de promover
uma economia dos gastos públicos, bem como
alcançar um fortalecimento político, é:

A) aumento da oferta de empregos públicos.
B) redução do número de ministérios e secretarias.
C) diminuição em 50% do total da carga tributária.
D) dolarização dos setores informais da economia.
E) confisco das poupanças com valor superior a

50 mil.

Questão 24

“A internet já chega a 48% dos domicílios do país. Em
2013, 85,6 milhões de pessoas acima dos 10 anos de
idade se conectaram à rede em casa, segundo o
Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).”

A conexão à internet vem revolucionando as
sociedades na atualidade, tanto positivamente como
negativamente. Entre os problemas a seguir, o mais
debatido na atualidade, referente a tal tecnologia, é:

A) invasão das informações por hackers.
B) falta de interesse na internet por jovens e adultos.
C) o monopólio da empresa que produz

smartphones.
D) proibição do uso de smartphones em espaços

públicos.
E) a inexistência da banda larga nas conexões a

internet no Brasil.

(ATUALIDADES, vestibular + ENEM. São Paulo: Abril, 2015 –
2° semestre, p 184).

Questão 25
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Considerando as disposições constitucionais acerca
da assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

A) As instituições privadas estão proibidas de
participar do sistema único de saúde, inclusive de
forma complementar.

B) Uma das competências do SUS é fiscalizar e
inspecionar alimentos, inclusive o controle de
seu teor nutricional.

C) O atendimento integral à saúde deve priorizar as
ações assis tênc ias de média e al ta
complexidade, sem prejuízo às ações
preventivas.

D) A lei permite que empresas e capitais
estrangeiros participem de forma direta e indireta
da assistência à saúde no País, sem restrições.

E) A colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho, não faz parte
das competências do SUS.

Questão 26

Assinale a alternativa que apresenta um dos temas
abordados na 8ª Conferência de Saúde e que foi um
dos alicerces na criação do SUS.

A) Organização sanitária estadual
B) Interiorização das ações
C) Municipalização dos serviços
D) Saúde como direito
E) Política Nacional de Saúde

Questão 27

Com base na atuação das Comissões Intergestores
Bipartite e Tripartite, disposta na Lei nº 8.080/1990,
analise as afirmativas a seguir.

I. Apenas as Comissões Intergestores Bipartite
podem decidir sobre os aspectos financeiros e
administrativos da gestão compartilhada do SUS.

II. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos
operacionais do SUS.

III. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito
sanitário e integração de territórios é uma
competência especí f ica da Comissão
Intergestores Tripartite.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 28

O Decreto nº 7.508/2011 estabelece as opções a
seguir como porta de entrada às ações e serviços de
saúde nas Redes deAtenção à Saúde, EXCETO:

A) atenção primária.
B) atenção de urgência e emergência.
C) serviços de alta complexidade.
D) atenção psicossocial.
E) serviços especiais de acesso aberto.

Questão 29

O acordo de colaboração entre os entes federativos
para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde será firmado por meio do(a):

A) plano diretor de regionalizaçao.
B) programa de pactuação interfederativa.
C) acordo de gestão participativa.
D) programação pactuada integrada.
E) contrato organizativo da ação pública da saúde.

Questão 30
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A partir dos níveis de prevenção proposto por Leavel
e Clark estabeleça a correta relação entre o nível de
prevenção apresentado na coluna I e as ações
dispostas na coluna II.

Coluna I

1. nível primário

2. nível secundário

3. nível terciário

Coluna II

( ) exames periódicos

( ) imunização

( ) fisioterapia

( ) alimentação adequada

Asequência correta é:

A) 3, 2, 1, 2.
B) 1, 3, 2, 1.
C) 3, 1, 2, 2.
D) 2, 1, 3, 1.
E) 2, 3, 1, 3.

Questão 31

A respeito do Planejamento da Saúde, disposto no
Decreto nº 7.508/2011, é correto afirmar que:

A) deve ser feito por cada ente de forma separada.
B) terá normas definidas nas comissões

intergestores.
C) será indutor de políticas para a iniciativa privada.
D) deve ser descendente, partindo do nível federal.
E) é facultativo para os entes públicos.

Questão 33

Em relação aos Conselhos de Saúde analise as
afirmativas a seguir.

I. São fóruns que reúnem todos os segmentos
representativos da sociedade para debate,
formulação e avaliação das políticas de saúde.

II. São órgãos colegiados que atuam na formulação
de estratégias e no controle da execução da
política de saúde, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.

III. Os conselhos analisam e aprovam os planos de
saúde, os relatórios de gestão e informam a
sociedade sobre a sua atuação.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 32

A figura a seguir mostra a pirâmide etária do
município do Espírito Santo - ES (IBGE 2010). Com
base no que se apresenta e nos modelos de
pirâmides existentes analise as afirmativas.

I. É considerada uma pirâmide adulta, pois, apesar
de ter uma base larga, apresenta um aumento na
classe de adultos e idosos, o que indica que a
taxa de natalidade está diminuindo e a
expectativa de vida aumentando.

II. Esta pirâmide indica um grande número de
jovens em sua população – possui uma base
larga que aponta para um grande índice de
natalidade.

III. Com predominância da população adulta e a
base muito reduzida, essa pirâmide demonstra
uma quantidade de idosos significativamente
maior quando comparada ao restante das
pirâmides.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 34
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O indicador taxa de mortalidade na infância
acompanha o número de óbitos de crianças:

A) menores de 5 anos.
B) na idade de 0 a 27 dias.
C) no período perinatal.
D) menores de 1 ano.
E) na idade de 0 a 6 dias.

Questão 35

O Sistema Único de Saúde (SUS) mudou os
paradigmas da atenção à saúde no Brasil. Sobre a
criação e implementação do SUS, pode-se afirmar
que a(o):

A) Lei nº 8.142, mais conhecida como lei orgânica
do SUS, define os princípios doutrinários desse
s i s t e m a b e m c o m o s u a s D i r e t r i z e s
Organizacionais.

B) Lei nº 8.080 define os princípios do SUS quais
sejam: Igualdade, Longitudinal idade e
Universalidade.

C) Participação da comunidade, umas das diretrizes
organizacionais do SUS, é definida pela lei nº
8.142.

D) Emenda Constitucional 29, regulamentada em
2012, define uma fatia fixa de 10% do orçamento
federal para a Saúde.

E) Decreto 7.508 da Lei nº 8.080, de 2011, define
as regiões de saúde, subordinando os entes
municipais e estaduais ao ministério da saúde
por meio dos Contratos Organizativos de Ação
Pública.

nº

Questão 36

A Atenção Primária a Saúde (APS) é o nível de
atenção que ordena os cuidados à saúde, sendo não
apenas a porta de entrada do sistema, mas também o
principal coordenador entre as diferentes respostas
às necessidades de saúde da população.

Sobre os princípios daAPS, é correto dizer que:

A) a Porta de Entrada é um conceito que expressa
capacidade de um serviço de ser acessado e
utilizado pela população em cada novo evento de
saúde, excluindo-se novos episódios de um
evento antigo.

B) uma das desvantagens da Longitudinalidade é o
aumento da utilização dos serviços de saúde e
hospitalizações, bem como um aumento dos
custos totais.

C) a Integralidade está associada à maior
quantidade de ações de prevenção, à maior
adesão aos tratamentos e à maior satisfação da
população com o atendimento.

D) a Coordenação trata exclusivamente de um
s i s t e m a e f i c i e n t e d e r e f e r ê n c i a e
contrarreferência, o que levaria a uma maior
adesão aos tratamentos, às expensas de um
aumento nos números de exames e consultas de
especialistas.

E) a Longitudinalidade pode ser um obstáculo à
Coordenação e à Integralidade devido à
dificuldade dos usuários de estabelecerem
vínculos com unidades de outros níveis de
complexidade.

Questão 37
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A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é usada no
Brasil para organizar a APS no SUS; tem como
principal objetivo a ampliação em quantidade e
qualidade dos serviços ofertados por esse nível de
atenção à saúde. Sobre ela é correto afirmar que:

A) o financiamento da ESF, o Programa para
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica – PMAQ-AB – unificou o repasse federal
que passou a se orientar exclusivamente pela
lógica do pagamento por desempenho.

B) a ordenação das redes de atenção à saúde
consiste na organização das respostas dos
diversos serviços de saúde para que se
estruturem em favor das necessidades de saúde
dos usuários.

C) cada Equipe da ESF deve ser responsável por,
no máximo, 3.000 pessoas. Esse número deve
variar de acordo com o nível socioeconômico da
população, sendo maior frente à presença de
maior vulnerabilidade social.

D) é obrigatório que as Equipes de Saúde da
Família tenham composição multiprofissional,
sendo formados minimamente por um médico
generalista, uma enfermeira, uma auxiliar de
enfermagem, um dentista, uma auxiliar de saúde
bucal e os agentes de saúde.

E) Dentre as funções do médico da ESF está a
indicação da internação domiciliar apenas. A
internação hospitalar só pode ser indicada pelos
profissionais reguladores do SAMU.

Questão 38

Conceitos, técnicas e medidas são usados na prática
baseada em evidências e, em grande parte, derivam
da Epidemiologia Clínica, uma disciplina importante
para os profissionais de saúde envolvidos
diretamente nos processos de diagnóstico e cura dos
usuários. A respeito dos conceitos da Epidemiologia
Clínica, pode-se afirmar que:

A) testes altamente sensíveis detectam todos os
doentes. Usa-se um teste de máxima
sensibilidade quando o ônus de se deixar fazer o
diagnóstico é alto, como no caso do rastreamento
de agentes infecciosos em doadores de sangue.

B) testes altamente específicos identificam somente
os não doentes. Usa-se um teste específico
quando o ônus de um diagnóstico errôneo é alto.

C) a efetividade de um tratamento é a evidência de
que ele traz mais benefícios do que riscos para os
pacientes em condições experimentais
rigorosamente controlado.

D) a eficácia é a evidência de que a intervenção
realmente funciona, quando oferecidas em
condições mais usuais da prática clínica.

E) o NNT – número necessário para tratar – é uma
expressão que pode ser usada para se obter uma
estimativa grosseira da eficácia de um
tratamento.

Questão 39
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A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das principais
causas de doença do mundo. Aproximadamente
7,6 milhões de mortes e 92 milhões de anos
perdidos foram atribuídos à pressão alta e suas
complicações. Embora a terapia anti-hipertensiva
reduza, claramente, o risco de complicações,
grandes segmentos da população hipertensa não são
tratados ou são tratados de maneira inadequada.
Sobre esse tema pode-se afirmar que:

A) os diuréticos nunca devem ser usados
isoladamente no controle inicial da hipertensão
arterial.

B) três ou mais aferições ambulatoriais da pressão
arterial sistólica maiores ou iguais a 140 mmHg é
o protocolo mínimo para o diagnóstico clínico da
hipertensão arterial de grau I.

C) a pressão-alvo no tratamento anti-hipertensivo é
atingida com pressões sistólicas inferiores a
140 mmHg e diastólicas inferiores 90 mmHg.

D) a doença renal primária é a principal causa da
hipertensão arterial essencial.

E) a redução da ingestão diária de NaCl para menos
de 6g, além da introdução de frutas e vegetais e a
redução de gordura e laticínios reduz a pressão
arterial nos pacientes com hipertensão leve.

Questão 41

A síndrome metabólica consiste em um grupo de
anormalidades do metabolismo que confere aumento
de risco de doença cardiovascular e diabetes mellitus
(DM). A prevalência mundial da DM aumentou
drasticamente no transcorrer das duas últimas
décadas, passando de 30 milhões de casos 1985
para 285 milhões em 2010. A respeito da síndrome
metabólica e da DM pode-se afirmar que a(o):

A) metformina está proscrita para o tratamento da
intolerância à glicose dos pacientes portadores
de síndrome metabólica.

B) obesidade visceral e a resistência à insulina são
fatores de risco para a DM tipo 1.

C) índice de massa corpórea (IMC), o colesterol total
e a hipertensão arterial são critérios para o
diagnóstico da síndrome metabólica.

D) insulinoterapia está indicada apenas para os
pacientes portadores de DM tipo 2.

E) controle glicêmico rígido interfere positivamente
no prognóstico das lesões de órgãos-alvo
causadas pelas complicações microvasculares
do DM.

Questão 42

Recolocar as pessoas no centro da prática médica
implica considerar não apenas os aspectos
individuais, mas também o contexto no qual ela se
insere, justificando-se a aproximação entre
antropologia e a APS. Sobre essa compreensão de
saúde é correto afirmar que:

A) o conceito de disease, para antropologia da
saúde, é visão da doença como problema
físico-biológico. Nessa situação, a experiência
da doença é interpretada pelo paciente.

B) o conceito de illness está sedimentado em
substrato essencialmente biomédico, balizado
pelos modelos teóricos que orientam o trabalho
clínico.

C) modelo explanatório de um evento nosológico,
na perspectiva da antropologia clínica, aborda
exclusivamente o sentido dado à doença e na
maneira em que ela se insere na vida do indivíduo
e em sua rede de relações mais próximas.

D) a competência cultural pode ser definida como
habilidade dos indivíduos em estabelecer uma
comunicação interpessoal efetiva e uma relação
de trabalho que permita superar as diferenças
culturais existentes.

E) a pertinência da utilização das organizações
sociais já existentes em uma comunidade para
trabalhar programas de intervenção em saúde
não foi demonstrada por estudos.

Questão 40
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A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa,
universal, crônica, endêmica, cujo agente etiológica é
uma micobactéria, conhecida como bacilo de Koch
(BK). Em 2009, 14 milhões de casos prevalentes da
doença foram estimados por todo mundo. Sobre a
tuberculose pode-se afirmar que:

A) são denominados bacilíferos os indivíduos
portadores de TB pulmonar ou extrapulmonar em
atividade.

B) o exame para baciloscopia direta (BAAR) deve
ser realizado em duas amostras de escarro
coletados no mesmo dia.

C) a imunodepressão avançada não está associada
ao resultado falso-negat ivo na prova
tuberculínica.

D) na TB pulmonar pós-primária, as lesões
p u l m o n a r e s c o s t u m a m l o c a l i z a r - s e ,
preferencialmente, nos segmentos apical e
posterior dos lobos superiores.

E) as cavidades são achados pouco frequentes na
radiografia de tórax do indivíduo com TB
pulmonar, estando presentes em cerca de 10%
dos casos.

Questão 43

A atenção à mulher grávida inclui ações de promoção
da saúde e prevenção, assim como diagnóstico e
tratamento de situações que possam prejudicar o
seguimento da gestação. Sobre essa importante
prática desenvolvida naAPS, pode-se afirmar que:

A) a palpação obstétrica, por meio das manobras de
Leopold, permite identificar a situação e a
apresentação fetal, principalmente no terceiro
trimestre.

B) de acordo com a OMS, a idade materna maior
que 35 anos é considerada um critério de risco,
que determina o acompanhamento dessa
gestação por um serviço especializado.

C) as sorologias para sífilis e HIV devem ser
solicitadas apenas no último trimestre da
gestação, a fim de minimizar os efeitos da janela
imunológica.

D) o toque vaginal de rotina é altamente
recomendado, pois há, na literatura médica,
evidências de que possa diagnosticar a
desproporção cefalopélvica.

E) o exame citopatológico de colo uterino está
absolutamente contraindicado durante a
gestação.

Questão 44

A promoção da amamentação na gestação tem
impacto positivo na prevalência de aleitamento
materno, em especial entre as primíparas. Sobre o
aleitamento materno pode-se afirmar que:

A) no Brasil, mais de 50% dos menores de 6 meses
de idade encontram-se em regime de
aleitamento exclusivo, de acordo com a OMS.

B) são atribuídas ao aleitamento materno subótimo
55% das mortes por doença diarreica e 53% das
causadas por infecções do trato respiratório
inferior e crianças de 0 a 6 meses.

C) a exposição a pequenas doses do leite de vaca
nos primeiros dias de vida não está relacionada
ao incremento do risco de alergia ao leite bovino
no futuro.

D) a associação entre o aleitamento materno e o
aumento da prevalência do câncer de mama está
bem estabelecida na literatura médica.

E) o aleitamento materno é fator de proteção contra
diabetes tipo 2 apenas para o lactente. Tal
associação não pode ser estabelecida em
relação a lactante.

Questão 45

As Nações Unidas definem violência contra mulher
como qualquer ato de violência com base na
diferença de gênero que resulte em sofrimento e
danos físicos, sexuais e psicológicos. Sobre esse
tema, pode-se afirmar que:

A) no Brasil, não se dispõe de aparato legal de
proteção integral aos direitos da mulher
brasileira, sobretudo no que tange à violência.

B) recomenda-se o uso de levonogestrel 1,5 mg
dose única até 72 h após o estupro. Caso haja
falha na anticoncepção de emergência, é
garantido à mulher, por lei, o direito ao
abortamento.

C) a Lei Maria da Penha obriga o serviço a notificar à
autoridade policial e a impor o exame de corpo de
delito à vítima.

D) os casos de violência contra a mulher são de
notificação compulsória apenas no serviço
público e quando estiverem envolvidos menores
de 18 anos.

E) a prescrição de benzodiazepínicos está indicada
nas primeiras 48 h a fim de tratar o transtorno de
estresse pós-traumático nos casos de violência.

Questão 46
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O envelhecimento compreende um processo de
alterações estruturais e funcionais que culminam em
uma progressiva incapacidade de manter o equilíbrio
funcional em situações de sobrecarga. Sobre a saúde
da pessoa idosa, pode-se afirmar que:

A) o delirium é um alteração de consciência que tem
sua incidência aumentada de acordo com a
idade, ocorrendo em até 85% dos pacientes
terminais.

B) os benzodiazepínicos são efetivos no manejo do
delirium.

C) a demência é uma causa transitória da
incontinência urinária no idoso.

D) a demência é a pr inc ipa l causa de
institucionalização dos pacientes idosos.

E) a polifarmácia do paciente idoso não demonstrou
associação direta com a ocorrência de quedas
no paciente idoso.

Questão 47

A imunização é considerada uma das medidas com
melhor custo-benefício na prevenção de doenças
infecciosas. No Brasil, o ministério da saúde, por meio
do programa nacional de imunizações, disponibiliza
gratuitamente a maior parte das vacinas
recomendadas pela Sociedade Brasileira de
Pediatria e demais instituições. Sobre imunização
pode-se afirmar que:

A) a vacina Sabin pode ser amplamente utilizada em
ambiente hospitalar.

B) a vacina BCG está contraindicada em crianças
menores que 1,5 kg.

C) a vacina BCG protege contra a infecção primária
e a reativação da infecção latente pelo bacilo de
Koch.

D) pessoas que não apresentam níveis protetores
de anti-Hbs de 1 a 3 meses após a revacinação
não podem ser consideradas portadores crônicos
do HBV (vírus da Hepatite B).

E) indivíduos com história prévia de intussucepção
estão contraindicados a receberem a vacina
contra o rotavírus.

Questão 48

Várias doenças infecciosas comuns na infância
cursam com febre e exantema. Sobre as doenças
febris exantemáticas pode-se afirmar que:

A) o exantema morbiliforme é o exantema típicos do
sarampo. Caracteriza-se por uma erupção
pápulo-eritematosa de contornos irregulares.

B) as manchas de Koplik são achados comuns na
doença de Kawasaki.

C) a complicação mais frequente da varicela é a
síndrome de Reye, associada ao uso de AAS
durante a fase aguda da doença.

D) febre, linfadenopatia, amigdalite membranosa e
esplenomegalia é o quadro clínico mais
característico da mononucleose infecciosa.
a doença de Kawasaki é descartada na presença
de alterações de mucosa oral, tais como
hiperemias, edemas, ressecamento de lábios
com fissura.

E)

Questão 49

Doença diarreica aguda é uma síndrome causada por
diversos agentes etiológicos, cuja manifestação
principal é aumento do número de evacuações, com
fezes aquosas ou pouco consistentes. Sobre esse
tema pode-se afirmar:

A) Em relação ao agente etiológico, as doenças
diarreicas agudas, causadas por , são a
segunda causa de morte no mundo nos menores
de 5 anos.

B) A diarreia aquosa aguda é caracterizada pela
grande perda de água durante as evacuações,
podendo estabelecer rapidamente um quadro de
desidratação.

C) Dentre os agentes etiológicos estão a
. e a .

D) A disenteria é caracterizada pela presença de
sangue nas fezes, podendo haver muco e pus.

E) Na diarreia invasiva, apesar do alto risco de
desidratação, há uma menor possibilidade de
compl icações ext ra in test ina is quando
comparada à diarreia aquosa aguda.

E. coli

Entamoeba sp Giardia lamblia

Questão 50
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Motivado pela leitura dos textos seguintes,
sem, contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
texto DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema:
A FA M Í L I A C O N T E M P O R Â N E A E S U A
REPRESENTAÇÃO: O QUE MUDA?

Texto 1

[...]
Frente ao modelo de família-gueto, centrada

no umbigo de seus membros e avessa a estranhos e
necessitados, Jesus propôs um modelo de família
aberta, centrada no afeto, na gratuidade e na
abertura ao próximo.
A família do século XXI já não será apenas a que
possui em comum características biológicas, e sim a
que o amor aproxima e une pessoas em um projeto
comum de vida, que estabelece entre elas profundas
relações de intimidade e reciprocidade.

Texto 2

Texto 3

As famílias brasileiras estão se transformando. Em
15 anos, entre 1992 e 2007, o número de casais com
filhos, o estereótipo da família tradicional, caiu 11,2%.
A queda foi compensada pelo aumento dos novos
arranjos familiares: casais sem filhos, mulheres
solteiras, mães com filhos, homens solteiros e pais
com filhos. Os dados fazem parte do Relatório de
Desenvolvimento Humano 2010, divulgado na
terça-feira pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud). A nova organização
familiar, contudo, não se relaciona com o fato de 23%
dos brasileiros temerem a violência dentro de casa.

Frei Betto, Religião/ Sociedade. Disponível em: oglobo.
globo.com/sociedade/novos-perfis-de famílias

Disponível em: www.proparnaiba.com

Disponível em: www.gazetadopovo.com.br
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