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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Em relação às técnicas de amostragem, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) A amostragem probabilística pode ser submetida ao 
tratamento estatístico. 

B) No processo de amostragem aleatória simples cada membro 
da população tem a mesma probabilidade de ser escolhido 
para compor a amostra.  

C) Na amostragem não probabilística há maior validade externa 
do que validade interna do estudo. 

D) Na amostragem sistemática a população é ordenada de 
modo que cada membro da população seja identificado pela 
posição. 

E) A amostragem estratificada é composta pela divisão da 
população em subgrupos que não se sobreponham para 
posterior seleção de indivíduos de cada subgrupo. 

 

 

Em relação às estatísticas tabular e gráfica, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) As tabelas devem ser construídas de tal forma que seja 
possível entender seu conteúdo sem ser necessário consultar 
o texto.  

B) O histograma é uma representação útil para identificar a 
forma da distribuição das freqüências dos dados quando o 
número de observações é pequeno. 

C) Para desenhar um polígono de freqüências, coloca-se um 
ponto no ponto médio de cada intervalo de um histograma, 
com a altura que teria a coluna, ligando-se os pontos. 

D) Os eixos x e y de um gráfico devem se cruzar no valor zero. 
E) O gráfico de setores mostra a freqüência relativa em cada 

categoria e aponta ainda a fração que cada categoria 
representa do total. 
 

 
 

Com relação aos tipos de estudos epidemiológicos, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) São desenhos de estudos descritivos: estudo de caso, série de 
casos, estudo de prevalência. 

B) O estudo experimental, do tipo ensaio clínico randomizado, 
é apontado como a melhor estratégia para investigar uma 
relação causa-efeito. 

C) No estudo de caso-controle os riscos, nos expostos e não-
expostos, pode ser estimado diretamente através do cálculo 
das taxas de incidência da doença. 

D) No estudo de coorte os dados referentes à exposição são 
conhecidos antes da ocorrência da doença. 

E) No estudo transversal os dados sobre exposições, doenças e 
características das pessoas e do ambiente referem-se a um 
único momento. 

 

 

 

Assinale a alternativa em que todas as medidas são de atenção 
primária em relação aos níveis de aplicação das medidas 
preventivas, na história natural da doença (Leavell e Clark): 
 

A) Habitação adequada, exame pré-natal e auto-exame. 
B) Educação sanitária, procura de casos entre contatos, 

emprego e salários adequados. 
C) Quimioprofilaxia, vacinação e eliminação de exposição a 

agentes carcinogênicos. 
D) Acesso facilitado a serviços de saúde, vacinação e 

fluoretação da água. 
E) Exame periódico de saúde, intervenções médicas precoces, 

alimentação e nutrição adequadas. 
 

 

Em 2008, foram detectados 226 casos novos de hanseníase em 
determinado município. No final daquele ano, um total de 812 
estavam em tratamento, incluindo os mais antigos e os que se 
diagnosticaram recentemente serem portadores do bacilo de 
Hansen. Tomando esses números e admitindo-se uma população 
de 180.000 habitantes, assinale a alternativa correta: 

 
A) A taxa de incidência foi de 1,2 por 10.000 habitantes. 
B) A taxa de prevalência foi de 3,2 por 1.000 habitantes. 
C) A taxa de prevalência foi de 5,8 por 10.000 habitantes. 
D) A taxa de prevalência foi de 4,5 por 1.000 habitantes. 
E) A taxa de incidência foi de 27,8 por 100 habitantes. 

 

 
 

A capacidade de o agente etiológico das doenças infecciosas de 
produzir manifestações graves de doença é denominada: 

 
A) Patogenicidade. 
B) Infectividade. 
C) Infestação. 
D) Vulnerabilidade. 
E) Virulência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                             Cargo: Médico Sanitarista / Nível Superior 

Página 6/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Datasus) a população 
total estimada do município de Moreno, em 2006, foi de 56.649 
habitantes, com 27.894 homens e 28.755 mulheres.  Analise a 
tabela abaixo: 
 

Causas de morte segundo capítulos do 
CID – 10 em 2007 Masc Fem Total 

Neoplasias (tumores) 18 17 35 

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 13 20 33 

Doenças do aparelho circulatório 51 50 101 

Doenças do aparelho respiratório 16 21 37 

Doenças do aparelho digestivo 09 10 19 

Causas externas de morbidade e 
mortalidade 41 10 51 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 13 05 18 

Demais causas de óbito 14 11 25 

Total 175 144 319 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – SIM 
 
Assinale a alternativa incorreta: 

A) 16% das mortes foram por causas externas e dentre essas 
80,4% ocorreram no sexo masculino. 

B) A taxa de mortalidade específica, por sexo, é maior no sexo 
feminino.  

C) A mortalidade proporcional segundo sexo foi de 54,9% para o 
masculino e 45,1% para o feminino. 

D) A mortalidade proporcional por doenças do aparelho 
circulatório foi de 31,7%. 

E) O coeficiente de mortalidade geral foi de 5,6 por 1.000 
habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao Pacto pela Vida, publicado na Portaria/GM nº 
399, de 22 de fevereiro de 2006, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e influenza é uma das prioridades 
pactuadas. 

B) É um compromisso entre os gestores do SUS e a definição de 
prioridades deve ser estabelecida por meio de metas 
nacionais, estaduais, regionais ou municipais. 

C) Entre as prioridades pactuadas estão o controle do câncer do 
colo do útero e da mama e redução da mortalidade infantil e 
materna. 

D) Assume a estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal e de 
Agentes Comunitários de Saúde como estratégias prioritárias 
para o fortalecimento da atenção básica. 

E) Como objetivo da promoção à saúde enfatiza a mudança de 
comportamento da população brasileira de forma a 
internalizar a responsabilidade individual da prática de 
atividade física regular, alimentação adequada e saudável e 
combate ao tabagismo. 

  

 

Em relação à produção de anticorpos no organismo numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
1. Imunidade ativa artificial 

 
(    ) Por doenças 

2. Imunidade passiva natural 

 
(    ) Por soros  

3. Imunidade ativa natural 

 

4. Imunidade passiva artificial 

(    ) Por vacinas 

 

(    ) Por via transplacentária 

 
A sequência correta de cima para baixo 
 
A) 3, 4, 1, 2. 
B) 1, 4, 3, 2. 
C) 3, 2, 1, 4. 
D) 4, 3, 1, 2. 
E) 3, 4, 2, 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Em relação à Vigilância Epidemiológica assinale a alternativa 
correta: 
 

A) O óbito materno é considerado evento de notificação 
compulsória, sendo obrigatória a investigação, por parte de 
todos os municípios, dos óbitos de mulheres em idade fértil 
cujas causas possam ocultar o óbito materno, sendo a 
declaração de óbito o instrumento para a notificação 
compulsória. 

B) Febre amarela, cólera, sarampo, raiva humana e tétano 
neonatal são doenças de notificação compulsória imediata, 
devendo ser notificadas em, no máximo, 48 horas a partir do 
momento da suspeita inicial. 

C) Os gestores de saúde municipais e estaduais do SUS podem 
incluir ou excluir doenças ou agravos componentes na Lista 
Nacional de Doenças de Notificação Compulsória de acordo 
com o perfil epidemiológico local. 

D) Não há a necessidade de notificação posterior dos agravos 
que já tiveram a sua notificada realizada de forma imediata. 

E) Os profissionais de saúde no exercício da profissão, bem 
como os responsáveis por organizações e estabelecimentos 
públicos e particulares de saúde e ensino, em conformidade 
com a Lei nº. 6259 de 30 de outubro de 1975, são obrigados 
a notificar apenas a ocorrência de casos confirmados das 
doenças componentes na Lista Nacional de Doenças de 
Notificação Compulsória. 

 

 

 

Em relação à distribuição das frequências das doenças, é 
incorreto afirmar: 
 
A) Na epidemia de contato entre a pessoa doente e a sadia 

ocorre um aumento gradativo do número de casos e a 
infecção é por fonte comum. 

B) O diagrama de controle permite detectar a existência ou não 
de um surto ou de uma epidemia. 

C) Nas epidemias instantâneas observa-se um aumento 
expressivo no número de casos da doença, num curto espaço 
de tempo. 

D) O limite superior das freqüências endêmicas, esperado para 
cada mês, é o dado mais importante do diagrama de controle. 

E) O diagrama de controle é usado na vigilância de doenças 
transmissíveis agudas, de caráter sazonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma mais comum de transmissão da raiva humana é através 
de contato com saliva de animal raivoso. Analise as alternativas 
abaixo em relação à conduta que deverá ser adotada, quanto à 
administração de vacina e/ou soro contra a raiva, em um usuário 
que foi exposto à doença: 
 
1. Se o animal estiver sadio deve ser observado durante 10 dias 

para identificação de qualquer sintoma sugestivo de raiva e, 
essa recomendação, aplica-se apenas para os cães e gatos. 

2. A situação vacinal do cão ou do gato agressor deve ser 
levada em consideração no estabelecimento da conduta 
imunoprofilática nos acidentes associados com o risco de 
transmissão da raiva. 

3. A administração da vacina e do soro anti-rábicos, quando 
indicada, deve ser efetuada o mais precocemente possível, 
porém, se houver interrupção do esquema proposto é 
necessário reiniciar o esquema. 

4. Quando necessário, a vacina contra raiva e o soro anti-rábico 
devem ser administrados a pessoas de qualquer idade, sadias 
ou doentes, mesmo que estejam grávidas imunodeprimidas 
ou em uso de corticosteróides. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
 

 

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, é incorreto 
afirmar: 
 
A) O Hiperdia é um sistema que cadastra e acompanha os 

portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus 
captados pelo Plano de Reorganização da Atenção à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em todas as 
unidades ambulatoriais do SUS. 

B) O SINASC, através da Declaração de Nascidos Vivos, 
contribui para obter informações sobre natalidade, 
morbidade e mortalidade infantil e sobre as características da 
atenção ao parto e ao recém-nascido. 

C) O SIM utiliza a declaração de óbito como instrumento de 
coleta e fornece informações sobre as características de 
pessoa, tempo e lugar, além das condições e causas do óbito, 
cuja codificação dos diagnósticos é feita pela seleção de uma 
única causa. 

D) Por meio do SIAB obtêm-se informações sobre cadastros de 
famílias, condições de moradia e saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de saúde da 
família. 

E) O SIH/ SUS é principalmente um instrumento para fins de 
pagamentos e o seu documento básico é o Boletim de 
Produção Ambulatorial, preenchido mensalmente pelas 
unidades de saúde. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Em relação à transição demográfica é incorreto afirmar: 

A) A pirâmide populacional brasileira em 2000 tem uma forma 
que caracteriza a população como constritiva, ou seja, de 
crescimento lento, porém positivo. 

B) Quando os níveis de mortalidade mudam, a estrutura por 
sexo e idade da população é afetada de forma diferenciada. 

C) A evolução da população idosa brasileira tem seu 
crescimento acelerado a partir da década de 1980, com o 
crescimento mais acentuado para as mulheres nessa faixa de 
idade. 

D) A fecundidade é o componente de maior influência na 
estrutura por sexo e idade de uma população. 

E) O Brasil teve seu processo de transição decorrente de 
mudanças estruturais, traduzidas por melhores condições de 
vida. 

 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Datasus), os principais 
grupos de causas de morte, pelo CID-10, no Brasil em 2006, em 
ordem decrescente de importância são as doenças: 
 
A) do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório, 

neoplasias e causas externas. 
B) do aparelho circulatório, neoplasias, causas externas e 

doenças do aparelho respiratório. 
C) do aparelho respiratório, neoplasias, doenças do aparelho 

digestivo e causas externas. 
D) do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, 

neoplasias e causas externas. 
E) do aparelho circulatório, causas externas, neoplasias e 

doenças do aparelho respiratório. 

 

A avaliação da atividade hospitalar utiliza diversos indicadores. 
Dentre eles, “a relação numérica entre o número de pacientes-dia, 
durante um determinado período e o número de doentes egressos, 
no mesmo período” expressa: 
 
A) a média de permanência. 
B) o índice de giro de rotatividade. 
C) a taxa de ocupação hospitalar 
D) o índice de intervalo de substituição 
E) a média de renovação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No planejamento estratégico-situacional, de Carlos Matus, a 
realização da análise da viabilidade das operações constitui-se em 
qual momento da planificação? 
 
A) Explicativo. 
B) Estratégico. 
C) Tático. 
D) Normativo. 
E) Operacional. 
 

 

Em relação à avaliação do impacto das ações de saúde numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Eficiência 

 
(    ) É o grau que determinada intervenção, 

procedimento, regime ou serviço 
produz um efeito benéfico, em 
condições ideais de observação 
 

(2) Efetividade 

 
(    ) Refere-se aos efeitos alcançados em 

relação ao esforço despendido, em 
termos de recursos e tempo utilizados 
 

(3) Eficácia (    ) É o grau que determinada intervenção, 
procedimento, regime ou serviço 
produz um resultado benéfico, quando 
empregado no mundo real 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 2, 3. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 3, 2. 
E) 3, 1, 2. 
 

 

Em um município com 50.000 habitantes, foi elaborado um 
projeto de lei onde é criado o Conselho Municipal de Saúde 
prevendo 12 integrantes. De acordo com a proposta, seriam três 
representantes dos prestadores de serviço públicos e privados 
conveniados com o SUS, seis representantes dos usuários e três 
representantes dos trabalhadores de saúde. Considerando o artigo 
4º, da Lei 8.142, é correto afirmar: 
 
A) O segmento dos usuários de saúde está superdimensionado. 
B) O segmento dos trabalhadores de saúde está 

subdimensionado. 
C) O segmento dos prestadores de serviço não deveria conter 

representantes do setor privado conveniado ao SUS. 
D) A paridade do número de representantes dos usuários foi 

respeitada em relação aos demais segmentos. 
E) Falta a representação do Secretário de Saúde. 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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Com o Pacto pela Saúde (2006) os estados e municípios podem 
receber os recursos federais, para custeio das ações de saúde, por 
meio dos blocos de financiamento abaixo, exceto: 
 
A) Para a atenção de média e alta complexidade. 
B) Para os projetos de investimento. 
C) Para a vigilância em saúde. 
D) Para a assistência farmacêutica. 
E) Para a gestão do Sistema Único de Saúde.  
 

 

 

Em relação à história entre a assistência à saúde e as políticas 
sociais do Estado Brasileiro, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Em 1923, fruto do crescimento industrial e da maior 

mobilização dos trabalhadores, foi criada a Lei Eloy Chaves 
que instituía as “Caixas de Aposentadoria e Pensão- CAPs” 
que consistiam num fundo criado pelas empresas, com a 
contribuição dos empregados, para financiar a aposentadoria 
dos trabalhadores e a sua assistência médica. 

2. Na década de 1930, Getúlio Vargas transforma as CAPs em 
Institutos de Aposentadoria e Pensão - IAPs, unificando as 
diversas CAPs de uma mesma categoria, apresentando uma 
expansão de cobertura de assistência médica para seus 
filiados e dependentes. 

3. Em 1966, os diversos IAPs são unificados no Instituto 
Nacional de Previdência Social – INPS, centralizando 
definitivamente a administração dos recursos e mantendo a 
lógica do direito apenas para quem contribuía. 

4. Em 1971 há a extensão da cobertura previdenciária com a 
instituição do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
(PRORURAL) com posterior concessão de benefícios 
previdenciários para empregadas domésticas e trabalhadores 
autônomos. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Somente a 1, 2, e 4, estão corretas. 
B) Somente a 2, 3 e 4, estão corretas. 
C) Somente a 1, 2 e 3, estão corretas. 
D) 1, 2, 3 e 4, estão corretas. 
E) 1, 2, 3 e 4, estão erradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à Saúde do Idoso, assinale a alternativa incorreta: 

A) Dentre as seis prioridades pactuadas pelo Pacto pela Vida 
(2006) três delas têm especial relevância com relação ao 
planejamento de saúde para a pessoa idosa que são a saúde 
do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção 
básica. 

B) A avaliação global da pessoa idosa dá ênfase ao estado 
funcional e a qualidade de vida e é desenvolvida por equipe 
multiprofissional. 

C) Na avaliação funcional é utilizada a avaliação de 
desempenho das atividades de vida diária e atividades 
instrumentais da vida diária. 

D) A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso oferece a 
vacina contra influenza anualmente e a vacina contra 
pneumococo para os idosos institucionalizados, com apenas 
um reforço cinco após a primeira dose. 

E) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa deve ser preenchida 
apenas no momento da visita domiciliar, pelo profissional de 
saúde, para que o levantamento das condições de vida do 
indivíduo idoso e de outros aspectos que possam interferir 
no seu bem-estar seja realizado dentro do contexto familiar. 

 

 

 
De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica (Portaria 
nº 648/GM de 28 de março de 2006) é incorreto afirmar em 
relação ao Piso de Atenção Básica: 
 
A) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para 

as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de 
Saúde Bucal. 

B) Constitui-se no componente federal e estadual para o 
financiamento da  Atenção Básica. 

C) A parte fixa do PAB é calculada pela multiplicação de um 
valor per capita pela população de cada município; 

D) É composto por uma parte variável que consiste em recursos 
financeiros destinados a estimular a implantação de 
estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção 
à saúde. 

E) Há suspensão do repasse de recursos do Piso de Atenção 
Básica aos municípios se não houver alimentação dos 
bancos de dados nacionais de informação, a saber: SIAB, 
SIA, SIM, SINASC, SISVAN, SINAN, SIS-PNI, 
HIPERDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 
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Em relação à Política Nacional de Saúde Mental, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) O Programa de Volta para Casa dispõe sobre a 
regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial, para 
assistência, acompanhamento e integração social, fora da 
unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos 
mentais, com história de longa internação psiquiátrica (com 
dois anos ou mais de internação).  

B) A Política Nacional de Saúde Mental propõe que as práticas 
de saúde mental na atenção básica/saúde da família devam 
ser não medicalizantes ou produtoras da psiquiatrização e 
psicologização do sujeito e de suas necessidades. 

C) O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) são casas 
localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às 
necessidades de moradia de pessoas portadoras de 
transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não.  

D) São considerados Leitos de Atenção Integral em Saúde 
Mental todos os recursos de hospitalidade e acolhimento 
noturno da rede de atenção à saúde mental (leitos dos 
Hospitais Gerais, dos CAPS III, das emergências gerais, dos 
Serviços Hospitalares de Referência para Álcool e Drogas), 
quando articulados em rede – podendo estar associados aos 
leitos de hospitais psiquiátricos de pequeno porte, quando 
eles existirem.  

E) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços 
complementares ao hospital psiquiátrico e têm como função 
prestar atendimento clínico e de atenção diária, promover a 
inserção social das pessoas com transtornos mentais através 
de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de 
assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar 
suporte à atenção à saúde mental na rede básica.  

 

 

De acordo com o modelo de assistência adotado pelo SUS, os 
serviços de saúde devem garantir ao usuário uma atenção que 
abranja as ações de promoção, prevenção, tratamento e 
reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de 
complexidade do sistema. Essa garantia de atenção à saúde do 
usuário constitui-se na: 
 
A) Hierarquização. 
B) Resolutividade. 
C) Eqüidade. 
D) Integralidade. 
E) Universalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 
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