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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Mais de um milhão de brasileiros são usuários de crack 
 
O número de usuários de crack hoje no Brasil está em 
torno de 1,2 milhão e a idade média para início do uso da 
droga é 13 anos. Os dados foram apresentados hoje (5) 
pelo psiquiatra Pablo Roig, durante o lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, na 
Câmara dos Deputados. Roig é especialista no tratamento 
de dependentes do crack. 
  
O número é uma estimativa feita com base em dados do 
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE). Os especialistas presentes na audiência 
apontaram que os países gastam de 0,5% a 1,3% do PIB 
com o combate e tratamento ao uso de droga. 
  
A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle 
Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas com bebês cujas mães usaram crack 
durante a gravidez. Pesquisa desenvolvida por ela em 
1999 aponta que 4,6% das gestantes usavam a 
substância. Segundo ela, o índice é muito superior ao 
verificado em outros países. 
  
“Nós não temos estatísticas nacionais sobre isso. Mas 
imaginamos que atualmente seja no mínimo o dobro 
[desse percentual de 1999] tendo em vista o número de 
pacientes que chegam até nós”, apontou. 
 
01. Segundo o texto: 
 

a) Especialistas provaram que os países 
desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do 
PIB em tratamentos pelo uso do crack. 

b) O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa 
crack e apresentou projeto relativo a isso na 
Câmara dos Deputados. 

c) O IBGE lançou dados de pesquisas 
desatualizados, por isso a impossibilidade se 
asseverar o número exato de viciados em crack 
no país. 

d) Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil 
são quase que totalmente, mulheres em idade de 
gestação. 

e) Apesar da inexistência de dados, acredita-se que 
o número de gestantes usuárias de crack vem 
aumentando. 

 
02. “O número de usuários de crack hoje no Brasil está em 
torno de 1,2 milhão” 
 
A expressão destacada pretende indicar: 
 

a) aproximação 
b) conjunção 
c) definição 
d) incerteza 
e) dúvida 

 
 
 
 
 

03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da 
mesma forma que ‘gravidez’: 
 

a) paciente 
b) gestante 
c) país 
d) droga 
e) estatística 

 
04. “4,6% das gestantes usavam a substância.” 
Qual das formas de reorganizar a frase abaixo fere as 
regras de concordância da língua padrão? 
 

a) Das gestantes, 4,6% usava a substância. 
b) De todas as gestantes, 4,6% usavam a 

substância. 
c) Usavam a substância, 4,6% das gestantes. 
d) Aquela pequena parte das gestantes é usuária de 

crack. 
e) Uma grande parte das gestantes são usuárias de 

crack. 
 
05. “A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul 
Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital 
Materno Infantil Presidente Vargas” 
 
A maneira como esse período pode ser escrito na voz 
passiva analítica corretamente é: 
 

a) O trabalho  da pediatra Gabrielle Cunha, no 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se 
desenvolveu. 

b) No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 
no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se  um 
trabalho. 

c) Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno 
infantil Presidente Vargas pela pediatra e 
pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle 
Cunha. 

d) Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio 
Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. 

e) Um trabalho no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas era desenvolvido pela pediatra 
e pesquisadora Gabrielle Cunha. 

 
06. O texto, ao levantar o problema, demonstra que esse 
problema é: 
 

a) insolúvel 
b) crescente 
c) protelável 
d) médico 
e) simples 

 
07. Qual das características abaixo NÃO pertence ao tipo 
de texto 1 retratado? 
 

a) Informa sobre um tema específico. 
b) Não pode ser caracterizado como gênero 

discursivo por conter um relato impessoal. 
c) Caracteriza uma situação a partir de uma 

observação direta dos fatos. 
d) É o produto da atividade de um repórter. 
e) Apresenta uma informação sobre um tema 

específico. 
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TEXTO 2 
 

 
 
08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2: 
 

I.  Um mesmo termo vem acrescido de significados 
diversos. 

II.  O efeito cômico se deu pela interpretação 
denotativa dos termos. 

III.  Como usuário da língua o leitor deve ser capaz de 
perceber o uso da conotação com a intenção de 
criar um implícito. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) I e II. 
d) I, II e III. 
e) II e III. 

 
 
 
TEXTO 3 
 
CATAR FEIJÂO    
 
 
      1. 
      Catar feijão se limita com escrever: 
      joga-se os grãos na água do alguidar 
      e as palavras na da folha de papel; 
      e depois, joga-se fora o que boiar. 
      Certo, toda palavra boiará no papel, 
      água congelada, por chumbo seu verbo: 
      pois para catar feijão, soprar nele, 
      e jogar fora o leve e oco, palha e eco.   
      
      2. 
      Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
      o de entre os grãos pesados entre 
      um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
      um grão imastigável, de quebrar dente. 
      Certo não, quanto ao catar palavras: 
      a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 
      obstrui a leitura fluviante, flutual, 
      açula a atenção, isca-a com o risco. 
 
      João Cabral de Melo Neto. 
 
 
 
 
 
 

09. Qual trecho do poema revela o desejo que o eu lírico 
revela que a clareza é o fim a ser atingido pelo seu 
trabalho? 
 

a) Pois para catar feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.   

b) Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
 o de entre os grãos pesados entre 
 um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
 um grão imastigável, de quebrar dente. 

c) Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.  

d) Obstrui a leitura fluviante, flutual, 
açula a atenção, isca-a com o risco. 

e) Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na da folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
 

10. ‘joga-se fora o que boiar’ 
 
O termo sublinhado na frase abaixo: 
 

a) Associou-se a um verbo transitivo na formação da 
voz passiva sintética. 

b) Indica reciprocidade da ação verbal. 
c) Liga a oração principal à subordinada. 
d) Associa-se a um verbo que antecede outro sendo 

seu sujeito. 
e) Associa-se a um verbo intransitivo. 

 
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11. A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve 
dar atenção especial aos idosos, que além do quadro de 
depressão apresentam as seguintes situações que podem 
agravar o quadro de depressão, EXCETO: 
 

a) Sintomas psicóticos como alucinações. 
b) Uso de álcool. 
c) Risco ou tentativa de suicídio. 
d) Repercussão grave sobre uma doença somática 

associada. 
e) Não responde às doses habituais de um fármaco 

mesmo que não esteja no tempo esperado. 
 
12. Como a hepatite B é transmitida por meio de, 
EXCETO: 
 

a) Realização dos seguintes procedimentos sem 
esterilização adequada ou utilização de material 
descartável: intervenções odontológicas e 
cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, perfurações 
de orelha, colocação de piercings. 

b) Uso de drogas com compartilhamento de 
seringas, agulhas ou outros equipamentos. 

c) Transfusão de sangue e derivados contaminados 
d) Transmissão horizontal (direta) mãe/filho. 
e) Acidentes perfurocortantes. 
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13. O Ministério da Saúde implantou o Programa Saúde 
da Família – PSF em: 
 

a) 1988 
b) 1990 
c) 1992 
d) 1994 
e) 1998 

 
14. São Instalações físicas necessária para um centro de 
atenção básica, EXCETO: 
 

a) Sala de inalação. 
b) Sala de atendimento e de enfermagem. 
c) Sala de atendimento psicológico. 
d) Consultório odontológico. 
e) Sala de reuniões. 

 
15. A OMS declarava a varíola erradicada do mundo: 
 

a) 1970 
b) 1977 
c) 1980 
d) 1990 
e) 1992 

 
16. Local que não há necessidade de vacinação contra 
febre amarela (exceto em casos excepcionais como 
viagens etc): 
 

a) Ceará 
b) Maranhão 
c) Minas gerais 
d) Mato grosso do sul 
e) Tocantins 

 
17. Estão entre os principais objetivos do Programa de 
Atenção Básica em relação a educação, EXCETO: 
 

a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando 
a recuperação nos agravos à saúde. 

b) Articular as ações da rede pública de saúde com 
as ações da rede pública de Educação Básica, 
de forma a ampliar o alcance e o impacto de 
suas ações relativas aos estudantes e suas 
famílias, otimizando a utilização dos espaços, 
equipamentos e recursos disponíveis. 

c) Contribuir para a constituição de condições para 
a formação integral de educandos. 

d) Contribuir para a construção de sistema de 
atenção social, com foco na promoção da 
cidadania e nos direitos humanos. 

e) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, 
no campo da saúde, que possam comprometer o 
pleno desenvolvimento escolar. 

 
18. Compõem os Conselhos Estaduais de Saúde, 
EXCETO: 
 

a) Representante (s) do Governo Federal, indicado 
(s) pelo Ministério de Estado da Saúde e outros 
Ministérios. 

b) Representante(s) da Secretaria de Saúde do 
Estado. 

c) Representante(s) dos trabalhadores da área de 
saúde. 

d) Representante(s) de prestadores de serviço de 
saúde, sendo 50% de entidades filantrópicas e 
50% de entidades não filantrópicas. 

e) Representantes da população assistida. 

19. São princípios ou diretrizes organizativas do SUS, 
EXCETO: 
 

a) Regionalização e Hierarquização. 
b) Reprodutividade. 
c) Descentralização. 
d) Participação dos Cidadãos: O Controle Social. 
e) Complementaridade do Setor Privado. 

 
20. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS: 
 

a) 1982 
b) 1988 
c) 1990 
d) 1994 
e) 1996 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Pelo alto risco de problemas cardíacos, encefálicos e 
renais decorrentes da hipertensão arterial, a sua 
prevenção é fundamental, sendo aceitas as seguintes 
medidas no nível primário de proteção à saúde, das quais 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) Manter hábitos saudáveis, como por exemplo: não 
fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e praticar 
atividades físicas regulares. 

b) Manter o peso corporal dentro de margens 
aceitáveis, evitando a obesidade e o sobrepeso.  

c) Consultar o médico regulamente, atendendo 
regulamente a todas as suas orientações. 

d) Fazer check-up e exames indicados pelos 
médicos periodicamente. 

e) Manter-se calmo, não permitindo que pressões 
profissionais ou familiares interfiram em se estado 
emocional. 

 
22. São situações de risco para desnutrição, EXCETO: 
 

a) Desmame precoce. 
b) Baixo peso ao nascer. 
c) Gemelaridade. 
d) Episódios repetidos de diarréia nos primeiros 

meses de vida. 
e) Ganho de peso inferior a 500 g por mês no 

segundo trimestre. 
 
23. Sobre bomba de insulina é INCORRETO afirmar: 
 

a) Um controle mais adequado da glicemia e maior 
flexibilidade no quotidiano podem ser obtidos com 
infusão contínua de insulina intramuscular. 

b) A insulina é liberada por um cateter colocado sob 
a pele abdominal e conectado à bomba. 

c) Esses aparelhos variam em custo e sofisticação 
d) A insulina é infundida numa taxa basal constante 

(0,5-2 U/h) e os bolos são aplicados antes das 
refeições. 

e) Os pacientes podem requerer mais de uma taxa 
basal, como, por exemplo, uma mais baixa à 
noite, pela diminuição das necessidades de 
insulina, e outra maior, durante o dia. 
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24. Sobre bronquite aguda é INCORRETO afirmar: 
 

a) A bronquite aguda é a inflamação transitória e dos 
brônquios principais. 

b) A infecção viral, que pode ter como causa uma 
quantidade indeterminada de vírus respiratórios, 
entre eles os rinovírus responsáveis pelo resfriado 
comum, produz uma inflamação dos brônquios 
que prepara o terreno para a bronquite e a 
infecção bacteriana secundária. 

c) Clinicamente, é diagnosticada com base na tosse 
e, ocasionalmente, no escarro, na dispinéia e na 
sibilância. 

d) A bronquite aguda é encarada como uma doença 
grave e autolimitada. 

e) Entre os fatores de risco estão doenças recentes 
que tenham enfraquecido a resistência a 
infecções, infecção respiratória viral anterior ou 
problemas pulmonares crônicos. 

 
25. É uma vacina de via intradérmica: 
 

a) BCG. 
b) VOP. 
c) Vacina tetravalente. 
d) Vacina contra hepatite B. 
e) Dupla adulta – DT. 

 
26. São alguns sinais para a classificação do estado de 
hidratação para desidratação grave a presença de 2 dos 
sinais abaixo, EXCETO: 
 

a) Letárgica ou inconsciente. 
b) Olhos fundos. 
c) Não consegue beber ou bebe muito mal. 
d) Sinal da prega: a pele volta muito lentamente ao 

estado anterior. 
e) Anorexia grave. 

 
27. São vacinas virais as vacinas contra, EXCETO: 
 

a) Tuberculose (BCG). 
b) Coqueluche (DTP). 
c) Difteria. 
d) Tétano. 
e) Rubéola. 

 
28. Sobre violência à criança e o adolescente é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A violência física consiste no uso da força física 
de forma intencional, não-acidental ou de atos de 
omissão intencionais, não-acidentais, praticados 
pelos pais ou responsáveis com o objetivo de 
ferir, danificar ou destruir a criança ou 
adolescente, deixando ou não marcas evidentes. 

b) Por violência sexual entende-se todo ato ou jogo 
sexual, relação hetero ou homossexual entre 
adultos e crianças ou adolescentes menores de 
18 anos, tendo por finalidade estimulá-los 
sexualmente ou utilizá-los para obter estimulação 
sexual. 

c) A vitimização psicológica pode assumir formas 
diferenciadas, mas está presente em todo e 
qualquer tipo de violência. Ocorre quando 
crianças e adolescentes são constantemente 
depreciados, bloqueados em seus esforços de 
auto-aceitação ou ameaçados de perdas de 
entes queridos ou de serem abandonados. 

d) A negligência ocorre quando os pais ou 
responsáveis falham ao suprir as necessidades 
das crianças ou adolescentes, e essa falta não é 
o resultado das condições de vida além de seu 
controle. 

e) A Síndrome de Munchausen é considerada por 
alguns autores como outra modalidade de 
violência perpetrada por familiares. Caracteriza-
se como situação em que pais, mediante a 
simulação de uma situação, logram que em seus 
filhos sejam realizadas inúmeras investigações 
policiais. 

 
29. Referente as orientações que devem ser dadas as 
mães com os cuidados dos recém-nascidos, EXCETO: 
 

a) Orientar o banho diário e a limpeza do RN. 
b) Orientar a lavar as mãos antes de manipular o 

RN. 
c) Orientar que não se deve usar perfume ou talco 

no RN. 
d) Orientar a limpeza da região anal e perineal a 

cada troca de fraldas para evitar lesões na pele. 
e) Explicar que, nas meninas, a higiene da região 

anal e perineal deve ser feita no sentido do ânus 
para a vulva. 

 
30. A coqueluche é uma doença causada pela bactéria: 
 

a) Bordetella pertussis. 
b) Aphtae epizooticae. 
c) Enterovirus poliovirus. 
d) Propionibacterium propionicus. 
e) Chlamydophila psittaci. 

 
31. Ao pesar uma criança ao nascer, observou-se que seu 
percentil de peso ao nascer para idade gestacional é 11, 
desta forma conclui-se que é um bebê: 
 

a) Adequado para a idade gestacional (AIG). 
b) Excessivamente pequeno para a idade 

gestacional (PIG). 
c) Muito pequeno para a idade gestacional (PIG). 
d) Pequeno para a idade gestacional (PIG). 
e) Grande para a idade gestacional (GIG). 

 
32. São alimentos que devem ser utilizados para evitar-se 
anemia ferropriva, EXCETO: 
 

a) Melado 
b) Couve 
c) Limão 
d) Fígado 
e) Leite 

 
33. Utiliza-se a técnica de cateterização vesical 
intermitente para: 
 

a) Enema. 
b) Mensuração do débito urinário. 
c) Prevenção da obstrução uretral por coágulos. 
d) Obtenção de amostra de urina estéril. 
e) Irrigação contínua da bexiga. 
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34. Nesta posição o quadril sobressai a bordo das mesas. 
Utilizada para exames ou cirurgias ginecológicas: 
 

a) Posição litotômica. 
b) Posição de Sims. 
c) Posição de Fowler. 
d) Posição de Trendelenbrg. 
e) Posição de agachamento.  

 
35. São sinas de contrações verdadeiras do parto, 
EXCETO: 

 
a) Acontecem em intervalos regulares. 
b) Não há variações dos períodos entre uma 

contração e outra. 
c) Gradualmente elas se tornam mais fortes. 
d) São sentidas no abdome e nas costas. 
e) O colo se dilata. 

 
36. Indique a via de administração medicamentosa que é 
contra-indicada em pacientes portadores de hemofilia: 
 

a) Oral 
b) Retal 
c) Intramuscular 
d) Intravenosa 
e) Subcutânea 

 
37. Indique a quantidade de microgotas por minuto que 
deverão fluir de uma solução de 120mL por 6 horas: 
 

a) 12 mgts/min. 
b) 15 mgts/min. 
c) 20 mgts/min. 
d) 22 mgts/min. 
e) 25 mgts/min. 

 
38. È um sinal respiratório tardio da manifestação da 
sepse neonatal: 
 

a) Aumento da FR ou pausas respiratórias até 
apnéia. 

b) Esforço respiratório leve a moderado. 
c) Esforço respiratório grave. 
d) Respiração acidótica. 
e) Palidez intensa ou cianose central. 

 
39. São propriedades terapêuticas para o ácido 
acetilsalicílico, EXCETO: 
 

a) Analgesia. 
b) Febre reumática aguda. 
c) Artrite reumatóide. 
d) Trombos coronarianos. 
e) Osteoartrite. 

 
40. São bactérias mais comuns causadoras de infecções 
da pleura, EXCETO: 
 

a) Staphylococcus, coaglase-positivo. 
b) Streptococcus pyogenes (Grupo A). 
c) Streptococcus anaerobius. 
d) Mycobacterium tuberculosis. 
e) Escherichia coli. 

 
 

 
FIM DO CADERNO 

 


