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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. Considere os seguintes agravos: 

I. Dengue; 
II. Coqueluche; 

III. Doença de Chagas Aguda; 
IV. Rubéola; 
V. Cólera. 

 
Quantos destes agravos são considerados de notificação compulsória e 
imediata? 
(A) 1; 
(B) 2; 
(C) 4; 
(D) 5. 

 
 

 

 
18. Paciente adulto chega ao pronto atendimento apresentando 

queimaduras em toda a face anterior do membro superior esquerdo, 
parede ântero lateral do abdome e toda a face anterior de membro 
inferior esquerdo. Qual, aproximadamente, seria a área corporal 
comprometida deste paciente? 
(A) 22,5% 
(B) 27% 
(C) 36% 
(D) Nenhuma das anteriores. 

 

19. É contra indicação relativa à terapia anticoagulante, no manejo da 
tromboembolia pulmonar: 
(A) Hemorragia subaracnóidea; 
(B) Acidente vascular cerebral recente; 
(C) Hipertensão maligna; 
(D) Sangramento ativo. 

 

20. Qual destas drogas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial 
apresenta ação vasodilatadora direta? 
(A) Alfametildopa; 
(B) Captopril; 
(C) Atenolol. 
(D) Hidralazina; 

 
21. Sonolência excessiva, depressão respiratória, hipotensão, hipotermia 

e coma podem ser observados em pacientes que apresentam 
intoxicação exógena pelo benzodiazepínico de curta ação 
representado na alternativa: 
(A) Diazepam; 
(B) Clonazepam; 
(C) Alprazolan; 
(D) Midazolam. 

 

22. Casos de intoxicação exógena por __________ que evoluem com 
crises convulsivas podem ser tratados com benzodiazepínicos e 
fenobarbital, mas necessariamente deve ser utilizada a vitamina B6, 
por via endovenosa, na dose de 5g administrados em 3 a 5 minutos, 
podendo ser repetida após 30 minutos.  

 
O texto acima apresenta uma lacuna que deve ser preenchida 
corretamente assinalando-se a alternativa: 
(A) Digoxina; 
(B) Escopolamina; 
(C) Amitriptilina. 
(D) Isoniazida; 

 

23. Assinale a alternativa errada acerca da Hanseníase: 
(A) É uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a 

saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder 
incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária 
economicamente ativa; 

(B) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas 
também manifesta-se como uma doença sistêmica 
comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e 
outros órgãos; 

(C) O M. leprae é um bacilo álcool-ácido resistente e gram-negativo, 
em forma de bastonete. É um parasita intracelular, sendo a 
única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, 
especificamente as células de Schwann; 

(D) O homem é considerado a única fonte de infecção da 
hanseníase. A transmissão se dá por meio de uma pessoa 
doente (forma infectante da doença), sem tratamento, que 
elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas 
suscetíveis.  

 

24. Acerca da dengue, estão corretas, exceto: 
(A) O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: 

um intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que 
ocorre no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito 
ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser 
humano, chamado período de viremia; 

(B) Na dengue clássica a febre costumeiramente é o primeiro sintoma, 
sendo geralmente alta (39º a 40°C), com início abrupto, associada à 
cefaléia, prostração, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema 
máculo papular acompanhado ou não de prurido. Também pode 
haver quadros diarréicos, vômitos, náuseas e anorexia; 

(C) O agente atiológico é um vírus de genoma DNA, do qual são 
reconhecidos quatro sorotipos(DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4); 

(D) Um ovo do vetor Aedes aegypti pode sobreviver por até 450 dias 
(aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local onde ele 
foi depositado fique seco. Se esse recipiente receber água 
novamente, o ovo volta a ficar ativo, podendo se transformar em 
larva, posteriormente em pupa e atingir a fase adulta depois de 
aproximadamente dois ou três dias. 
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25. Leia atentamente as assertivas abaixo: 

I. É uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e da córnea – uma 
ceratoconjuntivite recidivante, cujo agente etiológico é a bactéria 
Chlamydia trachomatis. É considerada a principal causa de 
cegueira evitável do mundo; 

II. Nos períodos iniciais da infecção o tracoma aparece sob a forma 
de uma conjuntivite folicular, com hipertrofia papilar e infiltração 
inflamatória que atinge toda a conjuntiva especialmente a da 
pálpebra superior; 

III. As principais sequelas do tracoma são: a triquíase (direção 
anormal dos cílios que tocam a conjuntiva e a córnea) e o entrópio 
(deformação interna da margem da pálpebra). Os cílios em posição 
anormal atritam a córnea produzindo a sua ulceração e opacidade, 
que obscurecem as margens da pupila e podem levar à perda da 
visão. 

 
Está (ao) correta(s) em relação ao Tracoma: 
(A) Apenas I e III; 
(B) I, II e III; 
(C) Apenas I; 
(D) Apenas III. 

 
26. Não é critério diagnóstico para demência: 

(A) Evolução crônica e piora progressiva; 
(B) Início abrupto, relacionado geralmente a causa orgânica definida; 
(C) Afasia, apraxia e agnosia podem estar presentes; 
(D) Comprometimento da memória afeta o registro, armazenamento e 

evocação de novas informações. 
 
27. É transtorno dissociativo: 

(A) Transtorno dismórfico corporal; 
(B) Hipocondria; 
(C) Transtorno de personalidade múltipla; 
(D) Bulimia. 

 
28. Em relação ao diagnóstico de transtornos esquizofrênicos, constituem 

sintomas fundamentais de Bleuer, exceto: 
(A) Distúrbios do afeto; 
(B) Delírios; 
(C) Autismo; 
(D) Ambivalência. 

 
29. Constituem indicações para a realização de densitometria óssea: 

I. Mulheres acima de 65 anos; 
II. Homens acima de 70 anos; 

III. Mulheres com amenorréia secundária prolongada por mais de 1 
ano; 

IV. Mulheres com deficiência estrogênica com menos de 45 anos. 
 

(A) Apenas I, II e III; 
(B) Apenas II, III e IV; 
(C) Apenas I, III e IV; 
(D) I, II, III e IV. 

 
30. Leia as assertivas abaixo: 

I. Inibem competitivamente os efeitos das catecolaminas circulantes; 
II. Diminuem a pressão arterial e o inotropismo cardíaco; 

III. Concorrem para a diminuição do consumo de oxigênio pelo 
miocárdio. 

 
Todas são características de medicações do grupo dos: 
(A) Diuréticos; 
(B) Betabloqueadores; 
(C) Inibidores da ECA; 
(D) Nitratos. 

 
31. São contra-indicações absolutas ao uso de fibrinolíticos no Infarto Agudo 

do Miocárdio, exceto: 
(A) Doença hepática avançada; 
(B) AVC isquêmico nos últimos 6 meses; 
(C) Suspeita de dissecção de aorta; 
(D) Dano ou neoplasia do Sistema Nervoso Central. 

 
32. Constitui a maior causa de hemorragia digestiva baixa com origem no 

intestino delgado: 
(A) Enterite regional; 
(B) Colite isquêmica; 
(C) Neoplasias. 
(D) Malformações arteriovenosas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







