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PORTUGUÊS 

 
Baseiam-se no texto a seguir as questões 01 a 04.  

 

      A racionalidade comunicativa se tornou possível com o advento da 
modernidade, que emancipou o homem do jugo da tradição e da autoridade, 
e permitiu que ele próprio decidisse, sujeito unicamente à força do melhor 
argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão: da 
verdade (mundo objetivo), da justiça (mundo social) e da veracidade (mundo 
subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do mundo 
vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro 
processo de racionalização, abrangendo a esfera do Estado e da Economia, 
que acabou se automatizando do mundo vivido e se incorporou numa esfera 
"sistêmica", regida pela razão instrumental. A racionalização sistêmica, 
prescindido da coordenação comunicativa das ações e impondo aos 
indivíduos uma coordenação automática, independente de sua vontade, 
produziu uma crescente perda de liberdade.  
 

01. De acordo com o texto, na modernidade: 
(A) A racionalização comunicativa valorizou o trabalho.  
(B) O homem pôde decidir quais seriam os novos valores aceitáveis.  
(C) O homem, ao perder a tradição, perdeu a autoridade.  
(D) A racionalidade impeliu o homem ao jugo da tradição.  

 

02. A racionalização do mundo vivido permitiu:  
(A) a tríplice dimensão da verdade 
(B) um aumento da autonomia  
(C) a aceitação da autoridade  
(D) a valorização do trabalho  

03. A modernidade gerou dois processos de racionalização: 
(A) a do mundo vivido e a sistêmica  
(B) a subjetiva e a objetiva  
(C) a instrumental e a da Economia  
(D) a da tradição e a da autoridade  

 

04. A racionalização regida pela razão institucional:  
(A) é imprescindível para a comunicação humana  
(B) impõe aos indivíduos a comunicação das ações  
(C) ganhou dimensão maior por causa do Estado  
(D) fez decrescer a liberdade  

05. Considere o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O termo “ele”, em destaque no texto, refere-se: 
(A) ao médico do Milan.  
(B) a Cafu. 
(C) ao doutor José Luiz Runco. 
(D) ao volante Edu. 

 

06. Considere o seguinte diálogo: 
I. A: Por que você está triste? 
II. B: Porque ela me deixou. 

III. A: E ela fez isso por quê? 
IV. B: Não sei o porquê. Tentei acabar com as causas da crise por que 

passávamos. 
V. A: Ah! Você se perdeu nos porquês. 

 

Do ponto de vista gramatical, os termos sublinhados estão corretamente 
empregados em: 
(A) IV somente. 
(B) I, III e V somente. 
(C) II e IV somente. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 
07. Considere as seguintes sentenças: 

I. Ele sempre falou por meias palavras. 
II. É meio-dia e meio. 

III. Estava meia nervosa por causa da mãe. 
IV. Quero meia maçã para a sobremesa. 
V. Ficaram meio revoltados com a situação. 
 

Do ponto de vista da gramática normativa, estão corretas as sentenças: 
(A) III e IV somente. 
(B) II e V somente. 
(C) I, II e III somente. 
(D) I, IV e V somente. 

 

 
08.  _____________ fábricas _________ produtos são _________ feitos. 

Assinale a alternativa cujos termos completam as lacunas de acordo 
com a norma culta. 
(A) Há, onde, mal. 
(B) Existe, aonde, mal. 
(C) Existem, onde, mau. 
(D) Há, aonde, mau. 

 
09. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a norma culta. 

(A) Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo. 
(B) Embora fossem belos, os moços estavam só. 
(C) É necessária a contribuição de todas as pessoas. 
(D) É necessário autorização para entrar na festa. 

 
10. Considere as seguintes previsões astrológicas: 

I. Tanto a Lua como Vênus _______ a semana mais propícia a 
negociações. (deixar) 

II. Calma e tranquilidade _______ em seus relacionamentos. 
(ajudar) 

III. Discussões, contratempos financeiros, problemas sentimentais, 
nada o ________ nesta semana. (atrapalhar) 

 
Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses completam 
o texto do horóscopo acima de acordo com a norma culta. 
(A) deixarão, ajudará, atrapalhará. 
(B) deixará, ajudarão, atrapalharão. 
(C) deixarão, ajudarão, atrapalharão. 
(D) deixarão, ajudarão, atrapalhará. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. Acerca do Sistema Municipal de Saúde, previsto pela NOB/96, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Para uma melhor regulamentação, faz-se necessário que o 

sistema municipal crie suas próprias instalações com vistas a 
melhor atender aos usuários, dessa maneira, como requisito 
inicial, é imperioso que seja apresentado um projeto posto em 
prática ou com previsão de consolidação onde os 
estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-
Municipal, sejam obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, 
bem como que estejam dentro na circunscrição Municipal, 
evitando sobretudo a invasão de competência com os 
Municípios vizinhos. 

(B) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no 
âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de 
estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e 
hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para 
cada município ─ o SUS-Municipal ─ voltado ao atendimento 
integral de sua própria população e inserido de forma 
indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e 
nacional. 

(C) Independentemente da gerência dos estabelecimentos 
prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo 
o sistema municipal é, necessariamente, da competência do 
poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas 
as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes 
instâncias de poder. 

(D) A criação e o funcionamento desse sistema municipal 
possibilitam uma grande responsabilização dos municípios, no 
que se refere à saúde de todos os residentes em seu território. 
No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de 
atomização desordenada dessas partes do SUS, permitindo que 
um sistema municipal se desenvolva em detrimento de outro, 
ameaçando, até mesmo, a unicidade do SUS. 

 
12. São identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não 

são, necessariamente, exclusivos e sequenciais. Dentre eles, qual é o 
tido como mais importante e permanente? 
(A) Gestão do SUS, no âmbito estadual. 
(B) Gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes 

a municípios que ainda não tomaram para si esta 
responsabilidade. 

(C) Promotor da harmonização, da integração e da modernização 
dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS-Estadual. 

(D) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que 
assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, 
sempre na perspectiva da atenção integral. 

 
 
 
 
 

Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da 
Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de 
Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo 
Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes 
no ano passado. 
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13. Aduz a NOB/96 que, essencialmente, o novo modelo de atenção deve 

resultar na ampliação do enfoque do modelo atual, alcançando-se, assim, 
a efetiva integralidade das ações. Dessa maneira, qual a ampliação ou 
novo modelo é incorporado ao modelo dominante? 
(A) Modelo vinculado ao tratamento periférico. 
(B) Modelo Integralizador. 
(C) Modelo epidemiológico. 
(D) Modelo baseado na informação, prevenção, tratamento e cura 

(IPTC).  
 

14. Como são definidos todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, 
índices, bem como suas revisões, negociados nas Comissões 
Intergestores (CIB e CIT), formalizados em atos dos gestores estadual e 
federal e aprovados previamente nos respectivos Conselhos (CES e 
CNS)? 
(A) Definidos com base na Arrecadação do Cofins. 
(B) Definidos com base na Arrecadação Financeira da Assistência 
(C) Definidos com base na Arrecadação Financeira Global 
(D) Definidos com base na Programação Integrada e Pactuada. 

 

15. Quem é o responsável pela Remuneração Transitória por Serviços 
Produzidos enquanto houver municípios que não estejam na condição de 
gestão semiplena da NOB 01/93 ou nas condições de gestão municipal 
definidas na NOB/96 naqueles estados em condição de gestão 
convencional? 
(A) Secretaria Estadual de Saúde. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Secretaria Municipal de Saúde. 
(D) O Município em solidariedade com o Estado. 

 

16. Acerca do Índice de Valorização de Resultados (IVR), assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 

10% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, 
regular e automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal 
de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR não 
podem ser transferidos pela SES às SMS. 

(B) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 5% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(C) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(D) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 4% 
do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e 
automaticamente, do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de 
Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de impacto 
positivo sobre as condições de saúde da população, segundo 
critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS).  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
17.  Analise as afirmativas sobre o Diabetes Mellitus, que se configura hoje 

como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os 
sistemas de saúde de todo o mundo e responda corretamente: 

I. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a 
adoção de estilos de vida pouco saudáveis são os grandes 
responsáveis pelo  aumento da incidência e prevalência do 
diabetes no Brasil. 

II. A expectativa de vida é reduzida em média 5 anos para o diabetes 
tipo 1 e em 25 anos na do tipo 2. 

III. Os diabéticos com idade entre 45 a 50 anos, não têm risco de 
desenvolverem doença cardiovascular, contudo após esta idade o 
risco se apresenta e passa a ser a causa mais comum de 
amputações de membros inferiores não traumáticas. 

IV. Um indicador macroeconômico a ser considerado é que o  diabetes 
cresce mais rapidamente em países pobres e em desenvolvimento 
e isso impacta de forma muito negativa devido à morbimortalidade 
precoce que atinge pessoas ainda em plena vida produtiva. 

 
(A) Apenas a afirmativa IV está correta; 
(B) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas; 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
18. Qual item trás referências corretas sobre o diabetes tipo 1? 

(A) Conhecido como diabetes juvenil, compreende cerca de 90% do 
total de casos, onde a presença de cetoacidose é rara e, 
quando presente, é acompanhada de infecção ou estresse 
muito grave; 

(B) Também denominada de diabetes do adulto, pode ocorrer de 
forma progressiva, principalmente em adultos jovens, ou de 
forma crônica em pessoas mais idosas – LADA (latent 
autoimmune diabetes in adults); 

(C) A intervenção medicamentosa neste tipo de diabetes, consiste 
na administração de insulina que não visa evitar cetoacidose, 
mas alcançar controle do quadro hiperglicêmico. 

(D) Conhecido como diabetes juvenil, compreende cerca de 10% do 
total de casos onde ocorre a destruição da célula beta que 
eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de 
insulina, quando a administração de insulina é necessária para 
prevenir cetoacidose, coma e morte. 
 

19. A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes 
distúrbios de comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente 
seu papel na sociedade. Algumas medidas simples podem auxiliar a 
comunicação com as pessoas idosas que apresentem declínio 
auditivo, são elas exceto:  
(A) Evite ambientes ruidosos; 
(B) Evite submeter as pessoas idosas a situações constrangedoras 

quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem 
para que a fala seja repetida; 

(C) Evite diálogos prolongados, seja monossilábico, procure falar de 
forma clara, pausada e aumente o tom de voz; 

(D) Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura 
labial. 

 
20.  A pessoa idosa encontra, muitas vezes, dificuldades em verbalizar 

que sofre maus-tratos, negligência ou alguma outra forma de violência 
intrafamiliar. No entanto, isso pode ser identificado por meio da 
observação de, exceto: 
(A) Equimoses; 
(B) Púrpura. 
(C) Úlceras de decúbito; 
(D) Desidratação; 

 
21. Sobre o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS é 

correto afirmar.   
(A) Consultas médicas por habitante/ano é um indicador 

operacional deste sistema; 
(B) Este sistema registra o CID dos diagnósticos dos pacientes; 
(C) Seus indicadores operacionais são a principal fonte de análise 

epidemiológica do SUS. 
(D) Esse sistema é utilizado como base epidemiológica para as 

informações de saúde.  
 
22. A AIDS é uma doença que se caracteriza por uma disfunção grave do 

sistema imunológico do indivíduo infectado pelo vírus (HIV). O 
intervalo entre a infecção e a detecção de anticorpos por técnicas 
laboratoriais é denominado:  
(A) Período de latência; 
(B) Janela imunológica; 
(C) Intervalo de falsa negatividade; 
(D) Período de incubação. 

 
 
23. A profilaxia ocular da oftalmia gonocócica no período pós-neonatal 

deve ser feita rotineiramente, independente do tipo de parto com, 
exceto: 
(A) Penicilina Cristalina a 5% (colírio), aplicação única na 1ª hora 

após o nascimento; 
(B) Tetraciclina a 1% (colírio), aplicação única na 1ª hora após o 

nascimento; 
(C) Eritromicina a 0,5% (colírio), aplicação única na 1ª hora após o 

nascimento; 
(D) Nitrato de prata a 1% (colírio), aplicação única na 1ª hora após o 

nascimento. 
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24. Estudos comprovam que mudanças de estilo de vida reduzem em 58% a 

incidência de diabetes em 3 anos. (Caderno de atenção básica do MS- 
nº16) 
Essas mudanças visam:  

I. Redução de peso (5 a 10%). 
II. Aumento da ingestão de fibras. 

III. Restrição energética moderada.  
IV. Restrição de gorduras, especialmente as insaturadas.   
V. Intervenções farmacológicas com metformina, também foram 

eficazes, reduzindo em 31% a incidência. 
Responda corretamente. 
(A) Todas as afirmativas estão corretas; 
(B) A afirmativa V está incorreta; 
(C) Apenas a afirmativa IV está incorreta; 
(D) As afirmativas IV e V estão incorretas. 

 
25. Avalie os itens e responda quais são considerados técnicas de 

higienização das mãos:  
I. Higienização simples das mãos:  
II. Higienização ant-séptica das mãos:  

III. Fricção ant-séptica das mãos com preparações alcoólicas:  
IV. Preparação pré-operatória das mãos:  

Responda corretamente:  
(A) O item I é considerado uma ação corriqueira, não uma técnica; 
(B) Todos os itens são considerados técnicas de higienização das 

mãos; 
(C) Apenas os itens III e IV são considerados técnicas de higienização 

das mãos; 
(D) O item IV, não é considerado técnica de higienização, é 

procedimento pré-operatorio. 
 
26. Em visita domiciliar, a enfermeira do PSF percebeu sinais de presença de 

roedores em moradias próximas a um córrego. Neste mesmo dia a 
profissional atendeu uma criança de um ano de idade que apresentava 
mordedura de rato nos dedos do pé direito. Qual conduta deve ser 
tomada para com a criança e a coletividade? 
(A) Aplicar vacina contra raiva na criança, orientar a vizinhança a 

depositar o lixo distante do chão em horário próximo ao da coleta 
pública e fazer coleta seletiva para diminuir o volume do lixo 
exposto; 

(B) Encaminhar a criança para tratamento profilático de leptospirose, 
notificar o serviço de vigilância epidemiológica para proceder à 
investigação do caso, orientar as famílias vizinhas para não 
deixarem alimentos e água limpa acessíveis aos ratos, no caso de 
enchente, usarem botas e lavarem utensílios domésticos com cloro 
e comunicar ao serviço de controle de zoonoses; 

(C) Aplicar vacina contra a raiva e tétano, evitar manuseio do local 
ferido e encaminhar a criança para avaliação médica. Notificar o 
serviço de vigilância epidemiológica para proceder à investigação 
do caso e orientar as famílias vizinhas a tamparem o lixo, os 
alimentos e a comida dos animais domésticos e desratizarem os 
domicílios; 

(D) Lavar a ferida com água e sabão e observar sua evolução; 
comunicar ao serviço de controle de zoonoses, que procederá a 
desratização e  orientar a comunidade sobre medidas que 
dificultem a reprodução e sobrevivência dos roedores. 

 
27. A ferida em que seu processo de cicatrização ocorre de forma ordenada 

e em tempo hábil, com resultado funcional e anatômico satisfatório, é 
denominada: 
(A) Aguda; 
(B) Crônica; 
(C) Normotrófica; 
(D) Fisiológica. 

 
28. Em se tratando de cicatrização de feridas, o que é correto afirmar sobre 

Brida cicatricial?  
(A) Ocorre quando o colágeno é produzido em  quantidade normal, 

mas a sua organização é inadequada, oferecendo aspecto não 
harmônico. A cicatriz respeita  o limite anatômico da pele; 

(B) A ferida é assim denominada  quando sua maturação não atinge o 
trofismo fisiológico esperado, surgindo, geralmente, por perda de 
substância tecidual ou sutura cutânea inadequada; 

(C) São cicatrizes indesejadas localizadas nas regiões  articulares e, 
por essa razão, podem provocar limitações funcionais; 

(D) É a denominação dada à cicatriz quando a pele adquire o  aspecto 
de textura e consistência anterior ao trauma. 
 
 
 
 
 

 
29. Por que a administração sublingual é o método mais rápido de 

absorção oral? 
(A) Porque a saliva degrada as moléculas dos fármacos em 

partículas mais fáceis de serem absorvidas; 
(B) Porque a drenagem da boca dá direto para a veia cava superior; 
(C) Porque a mucosa da boca é permeável; 
(D) Porque as enzimas estomacais degradam as moléculas dos 

fármacos em partículas mais fáceis de serem absorvidas. 
 
30. As competências de cada nível do sistema de saúde (municipal, 

estadual e federal) abarcam todo o espectro das funções de vigilância 
epidemiológica, porém com graus de especificidade variáveis. As 
ações executivas são inerentes ao qual destes níveis? 
(A) Nível Estadual e seu exercício exige conhecimento analítico da 

situação de saúde do estado, mas cabe aos níveis municipal e 
nacional conduzir as ações de caráter estratégico imediato; 

(B) Nível Nacional e seu exercício exige conhecimento analítico da 
situação de saúde global, mas cabe aos níveis municipal e 
estadual conduzir as ações de caráter executivos a curto, a 
médio e a longo alcance; 

(C) Nível municipal e seu exercício exige conhecimento analítico da 
situação de saúde local, mas cabe aos níveis nacional e 
estadual conduzir as ações de caráter estratégico e longo 
alcance; 

(D) Aos três níveis, e a execução exige conhecimento analítico da 
situação global de saúde para a efetiva execução das ações 
estratégicas de longo alcance. 

 
31. A LEI Nº 10.507/ 2002, que cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde, estabelece que o indivíduo deverá preencher os seguintes 
requisitos para o exercício da profissão, exceto: 
(A) Ser vinculado à associação de moradores da comunidade em 

que irá atuar; 
(B) Haver concluído o ensino fundamental; 
(C) Haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação 

básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde; 
(D) Residir na área da comunidade em que atuar. 

 
32. Qual a principal função do exame radiológico, em pacientes com 

baciloscopia positiva? 
(A) Permitir a avaliação da evolução radiológica dos pacientes, 

sobretudo daqueles que não responderam à quimioterapia; 
(B) Excluir outra doença pulmonar associada, que necessite de 

tratamento concomitante; 
(C) Substituir a realização da investigação bacterioscópica; 
(D) Permite distinguir lesões antigas das lesões da tuberculose 

ativa. 
 
 

 







