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Texto
O lado bom da pobreza
Quanto menos recursos temos, mais precisamos de ideias criativas.
E é dessa criatividade que o mundo necessita para crescer.
Por Antoine van Agtmael*

Se a população não chega aos médicos, que os médicos cheguem à população. Foi pensando assim que os indianos
resolveram criar serviços de enfermagem itinerantes no país. Grande parte da população da Índia não tem acesso a
postos de saúde. Mas esse pessoal agora não fica mais sem atendimento. Enfermeiros e médicos vão hoje aos vilarejos
e fazem exames de sangue e raio-x nos moradores por lá mesmo. Os dados são enviados via internet para algum
hospital da redondeza, onde então é feito o diagnóstico.
Os indianos pensaram como qualquer um de nós pensaria no dia a dia. Se não temos recursos para resolver
problemas, só nos resta improvisar. Usar a criatividade. Essas ideias nascidas da escassez podem resolver o problema de
uma pessoa, de uma comunidade, de um país, como no caso da Índia. Em alguns casos, de gente de todo o mundo. A
ideia dos indianos de levar atendimento a vilarejos, por exemplo, serviu de inspiração para a gigante americana GE. A
companhia lançou em 2008 o Mac 400, primeiro aparelho de eletrocardiograma portátil do mundo. Ele cabe em uma
maleta, tem bateria que dura uma semana e custa menos de US$ 1 000 (10% do preço de um convencional). E agora é
exportado para países como a China, onde ajuda pessoas carentes a conseguir atendimento médico.
Ideias criativas como essas estão nascendo cada vez mais nos chamados países emergentes. Deles têm saído
iniciativas que inspiram seus colegas ricos, como EUA, Japão e europeus. É o que chamamos de inovação na base da
pirâmide, ou seja, inovação gerada pelos mais pobres. Primeiro as pessoas introduzem uma ideia para solucionar
desafios do cotidiano. O produto é então vendido no mercado interno, ganha escala e acaba exportado.
Claro que os países mais pobres ainda têm um longo caminho a trilhar. Mas, para mim, eles possuem um espírito
inovador capaz de levar as ideias mais loucas e revolucionárias adiante. E de derrubar as velhas maneiras de pensar.
*Antoine van Agtmael é presidente do conselho da empresa de investimentos Emerging Markets Management e criador do termo “países emergentes”.
(Antoine van Agtmael. O lado bom da pobreza. Superinteressante. São Paulo, nº 291, maio de 2012. p. 34. Fragmento.)

01
A tese apresentada pelo autor do texto é que os países mais pobres “... possuem um espírito inovador capaz de levar
as ideias mais loucas e revolucionárias adiante.” (4º§). Em que parte do texto, o autor informa ao leitor a tese que irá
defender?
A) “Claro que os países mais pobres ainda têm um longo caminho a trilhar.” (4º§)
B) “Grande parte da população da Índia não tem acesso a postos de saúde.” (1º§)
C) “Se a população não chega aos médicos, que os médicos cheguem à população.” (1º§)
D) “Primeiro as pessoas introduzem uma ideia para solucionar desafios do cotidiano.” (3º§)
E) “Ideias criativas como essas estão nascendo cada vez mais nos chamados países emergentes.” (3º§)

02
De acordo com o objetivo do texto, é correto afirmar que se trata de um(a)
A) reportagem.
D) carta argumentativa.
B) artigo de opinião.
E) artigo de divulgação científica.
C) notícia jornalística.

03
É correto afirmar que os principais recursos de argumentação usados pelo autor ao longo do texto são
A) citações.
B) exemplos.
C) descrições.
D) expectativas.
E) raciocínio lógico.

04
Em “Deles têm saído iniciativas que inspiram seus colegas ricos, como EUA, Japão e europeus.” (3º§), a expressão
destacada, de acordo com o contexto, se refere aos
A) indianos.
D) desafios do cotidiano.
B) médicos.
E) recursos para resolver problemas.
C) países emergentes.
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05
No trecho “Se não temos recursos para resolver problemas, só nos resta improvisar.” (2º§), a palavra destacada
poderá ser substituída, sem alteração de sentido, por
A) acolher.
B) inventar.
C) acreditar.
D) favorecer.
E) influenciar.

06
Em “Mas esse pessoal agora não fica mais sem atendimento.” (1º§), a palavra destacada anteriormente expressa ideia de
A) motivo.
B) exclusão.
C) condição.
D) oposição.
E) justificativa.

07
No trecho “A ideia dos indianos de levar atendimento a vilarejos, por exemplo, serviu de inspiração para a gigante
americana GE.” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para
A) marcar entonação descendente.
D) permitir uma interpretação pessoal do leitor.
B) indicar interrupção do pensamento.
E) marcar intercalação de expressão explicativa.
C) indicar possibilidades alternativas de leitura.

08
Assinale a alternativa que apresenta um advérbio que exprime circunstância de tempo.
A) “Em alguns casos, de gente de todo o mundo.” (2º§)
B) “Claro que os países mais pobres ainda têm um longo caminho a trilhar.” (4º§)
C) “A companhia lançou em 2008 o Mac 400, primeiro aparelho de eletrocardiograma portátil do mundo.” (2º§)
D) “Os dados são enviados via internet para algum hospital da redondeza, onde então é feito o diagnóstico.” (1º§)
E) “E agora é exportado para países como a China, onde ajuda pessoas carentes a conseguir atendimento médico.” (2º§)

09
De acordo com a classe de palavras, relacione adequadamente as colunas.
1. “Grande parte da população da Índia não tem acesso a postos de saúde.” (1º§)
2. “O produto é então vendido no mercado interno, ganha escala e acaba exportado.” (3º§)
3. “É o que chamamos de inovação na base da pirâmide, ou seja, inovação gerada pelos mais pobres.” (3º§)
4. “E de derrubar as velhas maneiras de pensar.” (4º§)
5. “Usar a criatividade.” (2º§)
( ) Artigo.
( ) Verbo.
( ) Substantivo.
( ) Adjetivo.
( ) Advérbio.
A sequência está correta em
A) 1, 4, 3, 2, 5.
B) 4, 3, 2, 5, 1.
C) 5, 3, 2, 4, 1.
D) 2, 1, 5, 3, 4.
E) 3, 2, 4, 1, 5.

10
A palavra “médico”, transcrita do texto, é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra
A) só.
B) país.
C) têm.
D) saúde.

E) pirâmide.

SAÚDE PÚBLICA
11
“Quando um indivíduo busca atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o
serviço correspondente tem que estar capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.” Tal
afirmativa refere-se ao Princípio da
A) Resolubilidade.
D) Descentralização.
B) Regionalização.
E) Participação popular.
C) Hierarquização.

12
Quando uma doença ocorre acima dos níveis esperados, é correto afirmar que está acontecendo um(a)
A) limite.
B) agravo.
C) endemia.
D) epidemia.
E) autoctonia.
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13
A ideia de que todo cidadão é igual perante o SUS vem de uma base doutrinária conhecida como
A) equidade.
D) universalidade.
B) integralidade .
E) cooperação popular.
C) regionalização.

14
É correto afirmar que o indicador de saúde conhecido como “mortalidade materna” averigua o(a)
A) mortalidade infantil.
B) total de mortalidade na área.
C) número total de óbitos de mulheres em uma determinada área.
D) número de óbitos de mulheres por problemas de parto e gravidez.
E) número total de óbitos de mulheres em idade fértil em uma determinada área.
Leia o trecho para responder às questões 15 e 16.
As doenças de notificação compulsória devem ser informadas da sua ocorrência às autoridades sanitárias locais. Para
isso, o profissional deve conhecer sua etiologia e epidemiologia.

15
Assinale a alternativa que apresenta uma doença considerada de notificação.
A) Escabiose.
B) Amebíase.
C) Pediculose.
D) Toxoplasmose.

E) Esquistossomose.

16
Dentre as seguintes doenças de notificação, assinale a que apresenta como agente etiológico uma bactéria.
A) Dengue.
B) Rubéola.
C) Sarampo.
D) Tuberculose.
E) Febre amarela.

17
“Doença endêmica que tem insetos conhecidos como ‘mosquito palha’ como vetores.” Trata-se da
A) malária.
B) ascaridíase.
C) leishmaniose .
D) febre amarela.
E) doença de Chagas.

18
Assinale a alternativa em que a doença mencionada NÃO tem o controle de vetores como meio de prevenção primária.
A) Malária.
B) Dengue.
C) Hepatite B.
D) Febre amarela.
E) Doença de Chagas.

19
A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com doenças raras tem como objetivo:
I. reduzir a mortalidade.
II. reduzir a morbimortalidade.
III. reduzir a incapacidade dos portadores.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

E) II e III, apenas.

20
Sobre as responsabilidades comuns do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios em seu âmbito de atuação, analise.
I. Garantir que todos os serviços de saúde que prestam atendimento às pessoas com doenças raras possuam infraestrutura adequada.
II. Garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das pessoas com doenças raras.
III. Garantir a formação e a qualificação dos profissionais e dos trabalhadores de saúde de acordo com as diretrizes da
Política de Educação Permanente em Saúde.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
Segundo a Lei nº 8.142/90, compõem os Conselhos de Saúde:
I. representantes do governo.
II. profissionais de saúde.
III. usuários do SUS.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) II e III, apenas.

22
Quando uma doença ou agravo à saúde ocorre dentro dos limites estabelecidos pelos serviços e vigilância epidemiológica, é correto afirmar que acontece em níveis
A) explosivos.
D) pandêmicos.
B) endêmicos.
E) epidêmicos progressivos.
C) epidêmicos.

23
Ao avaliar o número de casos novos de uma doença em determinada área, é correto afirmar que se está avaliando a
A) incidência.
D) mortalidade infantil.
B) prevalência.
E) taxa de mortalidade.
C) taxa de regressão.

24
“Atividade relacionada a coleta de esgoto, tratamento de água, disposição adequada de resíduos sólidos, entre outras
atividades que minimizam o risco de doenças.” Trata-se de
A) saneamento básico.
D) ocorrência de epidemias.
B) saúde do trabalhador.
E) controle epidemiológico de doenças.
C) ocorrência de endemias.

25
Por promoção da saúde, deve-se entender, segundo a história natural das doenças, como a(o)s
A) reabilitação de uma doença.
B) diagnóstico precoce de uma patologia.
C) medidas de saúde, tais como internação hospitalar.
D) ações de controle de doenças, como o tratamento medicamentoso da dengue.
E) medidas de saúde que visam o não surgimento de uma doença, como o saneamento básico.
Leia o trecho para responder às questões 26 e 27.
É uma doença viral, que apresenta 4 sorotipos diferentes. A transmissão é feita por um inseto vetor e sua ocorrência é
predominante nos meses mais quentes do ano.

26
É correto afirmar que a doença citada anteriormente é o(a)
A) malária.
B) dengue.
C) sarampo.

D) leishmaniose.

E) febre amarela.

27
A doença mencionada no trecho anterior pode ser classificada como
A) arbovirose.
D) doença oncológica.
B) ectoparasitose.
E) doença crônico-degenerativa.
C) enteroparasitose.
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28
A leishmaniose é uma doença endêmica em várias áreas do Brasil; os focos de transmissão e os reservatórios facilitam a
disseminação dessa doença. Sobre a epidemiologia das leishmanioses, é correto afirmar que tem como reservatórios:
I. cães.
II. animais silvestres.
III. seres humanos.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I e III, apenas.

29
A coleta seletiva é um meio de minimizar a disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários, economizar recursos
naturais e melhorar a saúde pública e ambiental. O material que deve ser descartado em recipientes “amarelos” é o(a)
A) vidro.
B) papel.
C) metal.
D) madeira.
E) lixo hospitalar.

30
Em relação às doenças endêmicas, é correto afirmar que “não há vacina” efetiva contra a
A) malária.
B) hepatite A.
C) hepatite B.
D) tuberculose.

E) febre amarela.

CONHECIMENTOS GERAIS
31
O Brasil possui a quinta maior população do mundo. É correto afirmar que, com mais de 20% da população brasileira,
o estado mais populoso é
A) Alagoas.
B) Sergipe.
C) São Paulo.
D) Minas Gerais.
E) Santa Catarina.

32
“O quarto planeta a partir do Sol é bem menor do que a Terra, mas apresenta ambiente parecido com o nosso. Em
2001, a sonda Mars Global Surveyor fez imagens de erosões no planeta, levando os astrônomos a acreditar que o
relevo acidentado poderia ser uma indicação de que, no passado, já existiu água por lá.” Trata-se de
A) Marte.
B) Vênus.
C) Júpiter.
D) Saturno.
E) Mercúrio.

33
Vários governantes de esquerda subiram ao poder na América Latina a partir do final da década de 1990, inclusive no
Brasil, como resultado do fim de ditaduras militares e propondo o combate à desigualdade social. Um dos principais
nomes da luta contra o neoliberalismo é o presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013, vítima de um câncer. Hugo
Chávez foi presidente do(a)
A) Chile.
B) Bolívia.
C) Equador.
D) Argentina.
E) Venezuela.

34
O dia 20 de junho de 1969 entrou para a história com a transmissão ao vivo da chegada do homem à Lua, acompanhada
por cerca de 600 milhões de pessoas no mundo. Era o ápice simbólico de duas décadas marcadas por uma corrida de
superações para conquistar o espaço, disputada por
A) China e Japão.
D) Japão e Coreia do Norte.
B) Alemanha e França.
E) União Soviética e Estados Unidos.
C) Cuba e Estados Unidos.

35
Cuba é o único país do continente americano no qual a propriedade da terra e das grandes fábricas foi coletivizada.
Em 1959, uma revolução derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista. O Movimento 26 de Julho, grupo guerrilheiro que
dirigiu essa luta, não era comunista, mas formado por nacionalistas e socialistas. O principal líder dessa revolução foi
A) Fidel Castro.
D) Nelson Mandela.
B) Simón Bolívar.
E) Abraham Lincoln.
C) Nicolás Maduro.
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36
A necessidade mundial de cortar as emissões de carbono e a busca por energias renováveis amplia a demanda por
biocombustíveis, como etanol de cana-de-acúçar. Além da cana-de-açúcar, os biocombustíveis podem ser produzidos
das seguintes matérias-primas, EXCETO:
A) Soja.
B) Canola.
C) Algodão.
D) Mamona.
E) Carvão mineral.

37
O Apartheid, palavra que significa separação, foi um regime de segregação racial estabelecido após as eleições gerais
de 1948, quando o Partido Nacional Reunido e o Partido Africâner venceram com a promessa de acentuar a
separação entre brancos e negros, herança do período colonial de ocupação holandesa e britânica. Unidas, as
legendas formaram o Partido Nacional, que governaria o país até 1994, quando Mandela chegou à presidência nas
primeiras eleições livres. O Apartheid foi um regime de segregação racial implantado em que país?
A) Brasil.
B) França.
C) Alemanha.
D) África do Sul.
E) Estados Unidos.

38
“Em 31 de março de 1964, o presidente __________________ foi deposto em um movimento liderado pela cúpula das
Forças Armadas; foi o início da ditadura militar, imposto ao Brasil por 21 anos.” Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) José Sarney
B) João Goulart
C) Getúlio Vargas
D) Castelo Branco
E) Tancredo Neves

39
Uma das consequências da ação do homem sobre o meio ambiente é a elevação da temperatura média global,
provocada pela intensificação do efeito estufa. Quais as principais fontes de emissão de gases do efeito estufa no Brasil?
A) Uso de fertilizantes e desmatamento.
B) Desmatamento e queimadas de florestas.
C) Queimadas de floresta e uso de fertilizantes.
D) Queima de combustíveis fósseis e decomposição do lixo.
E) Criação de rebanhos de pecuária e decomposição do lixo.

40
Machu Pichu é um monumento descoberto no ano de 1911, pelo antropólogo norte-americano Hiram Bingham,
localizado no Peru, na Cordilheira dos Andes. É considerada uma histórica cidade perdida, sendo totalmente erguida
com pedras no topo de uma montanha, a mais de 2.400 metros de altitude, dando a ideia de proximidade com o
divino. Em 2007, Machu Picchu foi eleito oficialmente uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. A cidade de
Machu Pichu foi habitada e construída pela seguinte civilização:
A) Incas.
B) Hindu.
C) Maias.
D) Astecas.
E) Tupi-guarani.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, deverá
ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo
coordenador da unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, nos sites www.idecan.org.br e
www.duquedecaxias.rj.gov.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Processo Seletivo Simplificado no site www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado.

