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03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da
mesma forma que ‘gravidez’:
1ª Parte – Português
a)
b)
c)
d)
e)

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.

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)
b)
c)
d)

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.

e)

A maneira como esse período pode ser escrito na voz
passiva analítica corretamente é:
a)

b)

01. Segundo o texto:

c)

b)

c)

d)

e)

Especialistas
provaram
que
os
países
desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do
PIB em tratamentos pelo uso do crack.
O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa
crack e apresentou projeto relativo a isso na
Câmara dos Deputados.
O
IBGE
lançou
dados
de
pesquisas
desatualizados, por isso a impossibilidade se
asseverar o número exato de viciados em crack
no país.
Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil
são quase que totalmente, mulheres em idade de
gestação.
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”

d)

e)

O trabalho da pediatra Gabrielle Cunha, no
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se
desenvolveu.
No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas,
no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se um
trabalho.
Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno
infantil Presidente Vargas pela pediatra e
pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle
Cunha.
Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio
Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.
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)
b)
c)
d)
e)

insolúvel
crescente
protelável
médico
simples

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

A expressão destacada pretende indicar:
a)
b)
c)
d)
e)

Das gestantes, 4,6% usava a substância.
De todas as gestantes, 4,6% usavam a
substância.
Usavam a substância, 4,6% das gestantes.
Aquela pequena parte das gestantes é usuária de
crack.
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”

“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.

a)

paciente
gestante
país
droga
estatística

a)
b)

aproximação
conjunção
definição
incerteza
dúvida

c)
d)
e)
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Informa sobre um tema específico.
Não pode ser caracterizado como gênero
discursivo por conter um relato impessoal.
Caracteriza uma situação a partir de uma
observação direta dos fatos.
É o produto da atividade de um repórter.
Apresenta uma informação sobre um tema
específico.

Prefeitura Municipal de Catende – PE
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br
TEXTO 2

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)
b)

c)

d)
08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2:

e)

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.

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

Está(ao) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Pois para catar feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
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, 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.
Obstrui a leitura fluviante, flutual,
açula a atenção, isca-a com o risco.
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.

b)
c)
d)

Apenas I.
Apenas III.
I e II.
I, II e III.
II e III.

e)

Associou-se a um verbo transitivo na formação da
voz passiva sintética.
Indica reciprocidade da ação verbal.
Liga a oração principal à subordinada.
Associa-se a um verbo que antecede outro sendo
seu sujeito.
Associa-se a um verbo intransitivo.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

TEXTO 3
CATAR FEIJÂO

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:

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.

a)
b)
c)
d)
e)

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.

Sintomas psicóticos como alucinações.
Uso de álcool.
Risco ou tentativa de suicídio.
Repercussão grave sobre uma doença somática
associada.
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)

b)

João Cabral de Melo Neto.

c)
d)
e)
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Realização dos seguintes procedimentos sem
esterilização adequada ou utilização de material
descartável: intervenções odontológicas e
cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, perfurações
de orelha, colocação de piercings.
Uso de drogas com compartilhamento de
seringas, agulhas ou outros equipamentos.
Transfusão de sangue e derivados contaminados
Transmissão horizontal (direta) mãe/filho.
Acidentes perfurocortantes.
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13. O Ministério da Saúde implantou o Programa Saúde
da Família – PSF em:
a)
b)
c)
d)
e)

1988
1990
1992
1994
1998

a)
b)
c)
d)
e)

14. São Instalações físicas necessária para um centro de
atenção básica, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

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

20. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS:
a)
b)
c)
d)
e)

Sala de inalação.
Sala de atendimento e de enfermagem.
Sala de atendimento psicológico.
Consultório odontológico.
Sala de reuniões.

15. A OMS declarava a varíola erradicada do mundo:
a)
b)
c)
d)
e)

1970
1977
1980
1990
1992

21. Sobre reciclagem é INCORRETO afirmar:
a)
b)

c)

Ceará
Maranhão
Minas gerais
Mato grosso do sul
Tocantins

d)

e)

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

c)
d)

e)

Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando
a recuperação nos agravos à saúde.
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.
Contribuir para a constituição de condições para
a formação integral de educandos.
Contribuir para a construção de sistema de
atenção social, com foco na promoção da
cidadania e nos direitos humanos.
Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades,
no campo da saúde, que possam comprometer o
pleno desenvolvimento escolar.

b)
c)
d)

e)

É o reaproveitamento do material quanto à
matéria-prima.
Ele vai passar por uma alteração de sua estrutura física, onde sua estrutura química não é
alterada.
Existem duas maneiras de reciclar: uma é a
artesanal e a outra, industrial.
De forma artesanal é possível reciclar materiais
orgânicos, como os restos de comida, através da
compostagem (processo em que o produto final
é o adubo para as plantas) ou reciclar papel
(processo trabalhoso, mas muito simples).
De forma industrial, existe a reciclagem do vidro,
do metal, do plástico e do papel.

22. Sobre a dengue e a técnica de aplicação de inseticida
é INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

18. Compõem os Conselhos Estaduais de Saúde,
EXCETO:
a)

1982
1988
1990
1994
1996

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

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

Regionalização e Hierarquização.
Reprodutividade.
Descentralização.
Participação dos Cidadãos: O Controle Social.
Complementaridade do Setor Privado.

Representante (s) do Governo Federal, indicado
(s) pelo Ministério de Estado da Saúde e outros
Ministérios.
Representante(s) da Secretaria de Saúde do
Estado.
Representante(s) dos trabalhadores da área de
saúde.
Representante(s) de prestadores de serviço de
saúde, sendo 50% de entidades filantrópicas e
50% de entidades não filantrópicas.
Representantes da população assistida.
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e)

Durante o tratamento perifocal são exigidos
cuidados no sentido de que o operador esteja
protegido e o inseticida não seja posto em
contato com pessoas, pássaros, outros animais
domésticos e alimentos.
Não deve ser aplicado na parte interna de
depósitos cuja finalidade é armazenar água
destinada ao consumo humano.
São utilizado para o tratamento perifocal os
equipamento de aspersão e compressão com
capacidade para dez litros, e bico apropriado
(8002).
O equipamento deve ser colocado no ombro
esquerdo e o agente coloca-se á frente do
depósito a ser tratado, segurando o sistema de
descarga com a mão direita, de maneira que, ao
esticar o braço, o bico fique a uma distância de
20cm da superfície a ser borrifada, com uma
velocidade de aplicação que permita cobrir 50cm
de superfície em cada segundo.
De início, deve ser feita a aplicação na parede
externa do depósito, de cima para baixo, que
continua em faixas verticais com superposição
de 5cm. É necessário girar o depósito quando
seu tamanho o permita ou rodeá-lo da direita
para a esquerda quando for fixo ou
demasiadamente grande.
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23. “A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

29. Sobre as orientações que devem ser dadas as mães
nos cuidados com o coto umbilical é INCORRETO
afirmar:

Estatura do paciente
Trabalho
Educação
Transporte
Lazer

a)
b)
c)

24. São possíveis intervenções contra mortalidade de
menores de 5 anos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Melhorando a atenção pré-natal.
Melhorando o atendimento ao parto e ao recémnascido.
Prevenindo o baixo peso ao nascer.
Promovendo o combate a dengue.
Reduzindo a aglomeração domiciliar.

25. São doenças
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

d)
e)

30. Os efeitos positivos
proporcionam, EXCETO:
a)

de transmissão direta imediata,

b)

Gonorréia
Sarampo
Tuberculose pulmonar
Hanseníase
Dengue

c)

26. Sobre Ascaridíase é INCORRETO afirmar:
a)
b)
c)

d)

e)

Pode-se contrair a doença ao beber água
contaminada com a verminose.
O verme responsável pela doença é o Enteruos
lumbricóides.
Seu nome mais popular é lombriga. Essa doença
é transmitida pela ingestão de água ou alimentos
contaminados pelos ovos desse animal.
É muito comum em crianças porque, brincando
com terra, que também pode conter ovos do
verme, acabam ingerindo porções que podem
contaminá-las.
A falta de higiene e maus hábitos, como não
lavar as mãos depois de ir ao banheiro, podem
levar à auto-infestação via ânus-boca.

d)

e)

2 anos.
5 anos.
10 anos.
15 anos.
20 anos.

a)
b)
c)
d)
e)

aleitamento

materno

Redução da mortalidade infantil, principalmente
por diarréia e por infecções cardivasculares.
Lactentes
menores,
exclusivamente
amamentados, que residem em locais de
pobreza, sem acesso à água potável, e que
recebem alimentos de má qualidade são os que
mais se beneficiam.
Redução do número de internações hospitalares.
O aleitamento materno, além de proteger,
também diminui a incidência e a gravidade das
doenças. Nos prematuros, em que a imaturidade
imunológica é maior, essa função é essencial,
especialmente contra a enterocolite necrosante;
Redução
de
manifestações
alérgicas,
especialmente
durante
a
amamentação
exclusiva.
Redução da incidência de doenças crônicas, tais
como
aterosclerose,
hipertensão
arterial,
diabetes, doença de Crohn, colite ulcerativa,
doença celíaca, doenças auto-imunes e linfoma.

Trocar a água de jarros e vasos com plantas de
três em três dias, no máximo.
Limpar regulamente calhas e marquises.
Furar os recipientes que possam acumular água
antes de jogá-los no lixo.
Colocar telas nas janelas.
Procurar atendimento médico especializado.

32. Refere-se a prevenção primária para a cólera,
EXCETO:
a)
b)
c)

28. Refere-se ao período da patogênese, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

do

31. Refere-se a prevenção primária no combate a dengue,
EXCETO:

27. Adultos que já receberam a vacina DTP na infância
devem tomar uma dose de reforço a cada:
a)
b)
c)
d)
e)

Explicar a importância de cuidar adequadamente
do coto umbilical para evitar infecções.
Manter o coto umbilical sempre limpo e seco.
Após o banho, depois de secar bem o umbigo,
envolvê-lo em uma gaze embebida com álcool
absoluto.
Cobrir o umbigo com faixas ou esparadrapo.
Desaconselhar o uso de moedas, fumo ou
qualquer outra substância para “curar” o umbigo.

Início da exposição a fatores de risco.
Ponto mais precoce em que detecção é possível.
Detecção precoce.
Detecção baseada em sintomas.
Morte.

d)
e)

Vigilância da qualidade das águas.
Medidas de saneamento.
Elaboração, desenvolvimento e manutenção de
programas de educação sanitária.
Cuidados de higiene.
Hidratar-se abundantemente.

33. São orientações que devem ser dadas as gestantes
para prevenção de veias varicosas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)
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Repousar com as pernas acima do nível do
coração.
Escolher sapatos de sola fina e flexível.
Usar meias elásticas compressivas.
Evitar
massagens,
pois
há
risco
de
desprendimento tromboembolítico.
Evitar exposição ao sol.
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34. Uma epidemia onde há a existência de foco
circunscrito deve ser considerada do tipo?
a)
b)
c)
d)
e)

39. Em relação aos instrumentos para coleta de dados
utilizados na Estratégia de Saúde da Família; A Ficha C
refere-se a:

Lenta
Progressiva
Fonte comum
Fonte pontual
Fonte persistente

a)
b)
c)
d)
e)

35. Referente à anticoncepção e aborto é INCORRETO
afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

A anticoncepção é essencial para reduzir o
número de mortes relacionadas ao aborto, por
prevenir a gravidez indesejada, além de prevenir
a mortalidade por causas obstétricas indiretas,
que frequentemente afeta mulheres para as
quais a gravidez é contra-indicada.
É difícil estimar a freqüência de abortos
induzidos, visto que é o procedimento é ilegal,
mas há evidências de ser esta uma prática
difundida.
Investimentos visando a aumentar o nível de
utilização de anticoncepcionais entre mulheres e
homens em idade reprodutiva são importantes
para a redução a longo prazo do número de
mortes relacionadas a aborto.
Atenção adequada deve ser disponibilizada para
mulheres que realizaram abortos ilegais, embora
estas frequentemente relutem em buscar
atendimento.
A solução a longo prazo para o problema do
aborto deverá envolver educação e legislação.

40. A água própria para o consumo humano chama-se:

36. São elementos da fase de patogênese, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Alterações
bioquímicas,
histológicas
fisiológicas.
Horizonte clínico.
Sinais e sintomas.
Fatores Genéticos.
Defeitos permanentes, cronicidade.

e

37. A coqueluche é uma doença causada por um(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Bactéria.
Vírus.
Protozoário.
Fungo.
Mais de uma alternativa correta (possui mais de
uma causa).

38. O sulfato ferroso só pode ser dado pelo Ministério da
Saúde, através da saúde da família e do agente de saúde
a crianças de:
a)
b)
c)
d)
e)

Registro de atividades, procedimentos e
notificações.
Acompanhamento de gestantes.
Acompanhamento de hipertensos.
Acompanhamento de diabéticos.
Acompanhamento de crianças (Cartão da
Criança).

Dias a 6 meses.
6 meses a 24 meses.
3 meses a 36 meses.
6 meses a 48 meses.
4 meses a 36 meses.
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a)
b)
c)
d)
e)

Água Mineral.
Água ionizada.
Água potável.
Água desmineralizada.
Água filtrada.

FIM DO CADERNO

