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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada, caminhando e
semeando, no fim terás o que colher.” Cora Coralina
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1. O Caderno de Questões contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.
3. A prova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
5. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
8. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões e no Cartão de
Respostas . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
13. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
governamentais e prospecção tecnológica, visando à
otimização dos resultados das atividades tecnológicas,
configurando, portanto, uma efetiva ação de planejamento
estratégico. Embora o país esteja passando por uma difícil
fase de ajuste macroeconômico, onde os cortes
orçamentários penalizam profundamente as organizações do
sistema de ciência e tecnologia e de saúde pública, é
fundamental para os atores envolvidos no processo de
geração e difusão de inovações tecnológicas empenharemse cada vez mais na busca de produtos e processos que
contribuam para a melhoria das condições de vida da
população brasileira.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 1
Saúde Pública: investimento prioritário
A saúde pública no Brasil passa por uma grave crise.
Além dos problemas habitacionais e educacionais, a
população sofre com a falta de atendimento médico
adequado e com a crescente privatização do sistema de
saúde. O serviço de saúde não dá conta de toda a demanda e
os custos impostos pela iniciativa privada são incompatíveis
com o poder aquisitivo da maioria das pessoas. Outro
problema importante é o baixo investimento em pesquisa e
desenvolvimento de produtos e processos na área da saúde.
Em um setor amplamente dominado por multinacionais, fazse urgente e necessário que as instituições nacionais de
pesquisa em ciências e tecnologia aplicadas à saúde pública
trabalhem com afinco na busca de soluções para os
problemas que afligem a população brasileira. Na maioria das
vezes, projetos relacionados a doenças da miséria são
excluídos do portfolio de investimentos das empresas por
razões de custo/benefício, tornando-se assim um dever do
Estado a alocação de recursos para este fim. Com a
internacionalização da economia, a liberação das forças de
mercado e a veloz introdução de inovações tecnológicas,
novas formas de comportamento, com ênfase no aumento da
qualidade e produtividade são impostas às organizações, a
fim de fazer frente às pressões competitivas. No Brasil, a
recente abertura do mercado e a gradual retirada do Estado
de vários setores econômicos são consequência da
adaptação às mudanças econômicas em curso no resto do
mundo. Em face desse novo cenário, as instituições de
pesquisa científica e tecnológica nacionais devem encontrar
saídas para a sua sobrevivência, procurando desenvolver
práticas de gestão compatíveis com a nova realidade,
capazes de oferecer flexibilidade e gerar respostas rápidas a
problemas complexos. O investimento em ciência e
tecnologia é, pois, um ato da maior relevância para a nação. O
setor privado também deve ser envolvido nesse processo,
apoiando a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a
produção. O estabelecimento de parcerias entre entidades
governamentais e empresas deve ser estimulado. Não
devemos ter receio do relacionamento público/privado,
considerando-o como um dilema insolúvel e excludente, e sim
pensá-lo com maior espírito público e menor espírito
coorporativo, devendo ser esta relação completamente
transparente em nível institucional e individual. Em função da
concentração das atividades de investigação tecnológica por
parte de corporações multinacionais, os países em
desenvolvimento encontram sérios obstáculos para o acesso
às novas tecnologias no campo da saúde. O incentivo à
formação de alianças tecnológicas deve vir acompanhado de
ênfase à proteção do patrimônio científico-tecnológico,
através dos mecanismos oferecidos pelo sistema de
propriedade intelectual. As instituições geradoras de ciência e
tecnologia desempenham papel fundamental na nova ordem
econômica mundial, em função da valorização do
conhecimento e do incremento da capacitação tecnológica. O
gasto das verbas públicas, quase sempre escassas, deve ser
otimizado. A gerência institucional ganha posição de
destaque nas tarefas de redução do tempo de processamento
das operações e dos custos das atividades internas, bem
como evita a duplicação de esforços. Neste momento, tornase premente o desenvolvimento de sistemas de avaliação
institucional que se debrucem não só sobre a capacidade
produtiva ou as realizações ocorridas, como também sobre as
oportunidades de investimento em áreas de conhecimento e
atuação, parcerias com empresas e organizações não

Eloi S. Garcia, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (in Cadernos de Saúde
Pública. vol. 13. Editorial. nº 1. Rio de Janeiro. 1997)

1. No início do texto 1, o autor afirma: “A saúde pública no
Brasil passa por uma grave crise.” De acordo com o texto,
assinale a melhor opção em que se apresenta uma
justificativa adequada para a grave crise da saúde pública.
A) O investimento financeiro em pesquisas e novas
tecnologias.
B) A enorme competitividade entre as empresas privadas de
saúde.
C) O baixo investimento em pesquisas e em tecnologias na
área da saúde.
D) A grande difusão de inovações tecnológicas no Brasil.
E) O incentivo governamental à formação de alianças
tecnológicas.

2. “Em face desse novo cenário, as instituições de pesquisa
científica e tecnológica nacionais devem encontrar saídas
para a sua sobrevivência, procurando desenvolver práticas
de gestão compatíveis com a nova realidade, capazes de
oferecer flexibilidade e gerar respostas rápidas a problemas
complexos.” O novo cenário, a que o fragmento se refere, diz
respeito:
A) à falta de atendimento médico adequado e a crescente
privatização do sistema de saúde.
B) ao estabelecimento de parcerias entre entidades
governamentais e empresas.
C) à redução do tempo de processamento das operações e
dos custos das atividades internas.
D) à recente abertura do mercado e a gradual retirada do
Estado de vários setores econômicos.
E) a projetos relacionados a doenças da miséria são
excluídos do portfolio de investimentos.

3. Observe o emprego das palavras em destaque nos
trechos: “O gasto das verbas públicas, quase sempre
escassas, deve ser otimizado.” e “(...), visando à otimização
dos resultados das atividades tecnológicas, configurando,
portanto, uma efetiva ação de planejamento estratégico.”
Assinale a alternativa em que os significados das palavras
otimizado/otimização, estão corretamente apresentados e de
acordo com o texto.
A)
B)
C)
D)
E)
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aperfeiçoado / aperfeiçoamento.
minimizado / minimização.
engrandecido / engrandecimento.
temido/ temor.
organizado/ organização.

8. No título do texto “Saúde Pública: investimento
prioritário” observam-se três palavras acentuadas. Assinale
a opção que apresenta, respectivamente, três vocábulos
acentuados pela mesma regra de acentuação gráfica que
saúde / pública / prioritário:

4. O autor encerra o texto 1 propondo uma solução para o
problema apresentado. A opção em que essa solução está
mais bem explicitada, no fechamento do texto, é:
A) a adequação do Brasil ao novo cenário de
internacionalização da economia, à liberação das forças
de mercado e à veloz introdução de inovações
tecnológicas, diminuindo os problemas próprios de países
em desenvolvimento.
B) o incentivo à formação de alianças tecnológicas e à
proteção do patrimônio científico e tecnológico, através
dos mecanismos de propriedade intelectual.
C) o desempenho das instituições geradoras de ciência e
tecnologia na nova ordem econômica mundial, com
valorização do conhecimento e incremento da
capacitação tecnológica.
D) a alocação de recursos pelo Estado para problemas da
saúde pública, bem como para melhor atendimento
médico à população de baixa renda, com a finalidade de
minimizar as doenças da miséria.
E) o empenho cada vez maior daqueles envolvidos no
processo de geração e difusão de inovações tecnológicas
na busca de produtos e processos que contribuam para a
melhoria das condições de vida da população brasileira.

A)
B)
C)
D)
E)

9. O período “O gasto das verbas públicas, quase sempre
escassas, deve ser otimizado.” encontra-se na voz passiva.
Assinale a alternativa em que se reescreve o período na voz
ativa, de acordo com as regras da língua padrão.
A) Otimiza-se o gasto das verbas públicas, quase sempre
escassas.
B) Devem otimizar o gasto das verbas públicas, quase
sempre escassas.
C) Devem gastar as verbas públicas, otimizadas, quase
sempre escassas.
D) É otimizado o gasto das verbas públicas, quase sempre
escassas.
E) Devem ser otimizadas as verbas públicas gastas, quase
sempre escassas.

5. No fragmento “Não devemos ter receio do relacionamento
público/privado, considerando-o como um dilema insolúvel e
excludente, e sim pensá-lo com maior espírito público e
menor espírito coorporativo, devendo ser esta relação
completamente transparente em nível institucional e
individual.”, observam-se duas ocorrências do pronome
pessoal oblíquo átono o na 3ª pessoa do singular. Marque a
alternativa que apresenta o termo a que se referem os
pronomes destacados no fragmento.
A)
B)
C)
D)
E)

10. Em “(...), visando à otimização dos resultados das
atividades tecnológicas, configurando, portanto, uma efetiva
ação de planejamento estratégico.”, observa-se o correto
emprego do acento indicativo da crase face à regência do
verbo visar. A opção em que o verbo ou a locução verbal
destacados, obriga o emprego da crase pela sua regência
segundo a norma culta da língua, é:

O relacionamento público/privado.
O baixo investimento em pesquisa.
Os países em desenvolvimento.
O incentivo à formação de alianças tecnológicas.
O estabelecimento de parcerias entre entidades.

A) A saúde pública desenvolve às medidas que reduzem o
índice das doenças da miséria.
B) Os órgãos de pesquisa na área da saúde estão
acompanhando à internacionalização da economia
mundial.
C) Apenas em situações de emergência é que a saúde
pública ganha à mídia e, por isso, recebe mais verba do
governo.
D) As instituições de pesquisas devem se referir à
discussão sobre inovações tecnológicas da saúde no
próximo encontro nacional de Saúde Pública.
E) O governo federal incentiva às empresas privadas a
desenvolver pesquisa na área da saúde pública.

6. “O incentivo à formação de alianças tecnológicas deve vir
acompanhado de ênfase à proteção do patrimônio científicotecnológico, através dos mecanismos oferecidos pelo
sistema de propriedade intelectual.” Destacamos, no
fragmento, um adjetivo composto. Ao flexionarmos o adjetivo
composto científico-tecnológico em gênero e número, ao
mesmo tempo, a forma correta, de acordo com a norma culta
da língua, está em:
A)
B)
C)
D)
E)

científicas-tecnológicos.
científico-tecnológicas.
científico-tecnológicos.
científica-tecnológicas.
científicas-tecnológicas.

7. Em “Neste momento, torna-se premente o
desenvolvimento de sistemas de avaliação institucional (...)”,
a palavra que representa o antônimo de premente, destacado
no trecho é:
A)
B)
C)
D)
E)

pensá-lo – benefício – médico.
gerência – ciência – ênfase.
excluídos – relevância – além
áreas – sobrevivência – benefício.
saídas – econômicas – patrimônio.

urgente.
providencial.
protelável.
importante.
proposital.
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14. De acordo com o texto 2, a maneira pela qual cada um e
todos podem ter assegurados o exercício e a prática do direito
à saúde é:

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 2

A) prevenir, diagnosticar, tratar e reabilitar as doenças na
população.
B) acessar o poder público para garantir à população o
direito à saúde.
C) promover a saúde através de orientações sobre como
evitar doenças.
D) exercer plenamente a cidadania no convívio social,
protegendo-se de doenças.
E) aplicar e utilizar todo conhecimento e tecnologia
disponíveis no campo da saúde.

Conceito de saúde e do processo saúde-doença
“ (...), a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo,
como componente da qualidade de vida. Assim, não é um
“bem de troca”, mas um “bem comum”, um bem e um direito
social, em que cada um e todos possam ter assegurados o
exercício e a prática do direito à saúde, a partir da aplicação e
utilização de toda a riqueza disponível, conhecimentos e
tecnologia desenvolvidos pela sociedade nesse campo,
adequados às suas necessidades, abrangendo promoção e
proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação de doenças. Em outras palavras, considerar esse
bem e esse direito como componente e exercício da
cidadania, que é um referencial e um valor básico a ser
assimilado pelo poder público para o balizamento e
orientação de sua conduta, decisões, estratégias e ações.”

15. Considere a classe gramatical das palavras destacadas
do texto 2 em “(...) mas um bem comum, um bem e um direito
social (...)”. Em seguida, marque a alternativa em que as
palavras destacadas, do mesmo texto, apresentam,
respectivamente, a mesma classe gramatical que bem e
comum:

(in www.mp.to.gov.br.Distritos Sanitários: Concepção e Organização. cap. 11.
fragmento)

A)
B)
C)
D)

tratamento e reabilitação de doenças.
a partir da aplicação e utilização.
a ser assimilado pelo poder público.
conhecimentos e tecnologia desenvolvidos pela
sociedade.
E) e a prática do direito à saúde.

11. A palavra assim, que introduz o segundo período do
fragmento (texto 2), expressa uma ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

explicação.
oposição.
conclusão.
consequência.
causa.

Seguem, abaixo, frases de filósofos e de poetas de diferentes
épocas que fazem reflexão sobre o tema SAÚDE. Leia-as
para responder às questões que se seguem.

12. De acordo com a compreensão global do texto, o melhor
conceito de saúde é:

1. “Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se
está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em
caso contrário, abstém-te de o ajudar.” ( Sócrates)

A) a necessidade de promover e proteger o cidadão de
doença.
B) um bem comum e um direito social que deve ser
assegurado a todo cidadão.
C) a aplicação e utilização de toda riqueza tecnológica
utilizada na proteção da saúde.
D) um componente de qualidade de vida e, por isso, um bem
de troca.
E) um referencial para orientar a conduta, decisões,
estratégias e ações do poder público.

2. “Esta é a mais dolorosa de todas as doenças humanas:
dispor de todo o conhecimento e ainda não ter nenhum
poder de ação.” (Heródoto)
3. “Para a saúde da mente e do corpo, os homens deveriam
enxergar com seus próprios olhos, falar sem megafone,
caminhar com seus próprios pés em vez de andar sobre
rodas, trabalhar e lutar com seus próprios braços, sem
artefatos ou máquinas.” (John Ruskin)

13. No trecho “(...) a partir da aplicação e utilização de toda a
riqueza disponível, conhecimentos e tecnologia
desenvolvidos pela sociedade nesse campo, adequados às
suas necessidades, abrangendo promoção e proteção da
saúde, (...)”, os adjetivos destacados estão no masculino e no
plural, pois fazem a correta concordância com os
substantivos:

4. “Os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e
depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, por
pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente
de tal forma que acabam por nem viver no presente e no
passado. vivem como se nunca fossem morrer e morrem
como se nunca tivessem vivido.” (Buda)

A)
B)
C)
D)
E)

16. Na frase 1, o verbo perguntar apresenta a seguinte
transitividade verbal:

conhecimentos e tecnologia.
riqueza e sociedade.
campo e necessidades.
aplicação e utilização.
promoção e proteção.

A)
B)
C)
D)
E)
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verbo de ligação.
verbo transitivo direto e indireto.
intransitivo.
transitivo direto.
transitivo indireto.

17. A forma verbal e pronominal abstém-te, na frase 1, está
flexionada no modo imperativo. Se reescrevermos o trecho,
em que essa forma verbal ocorre, na 2ª pessoa do plural, no
mesmo modo, obtemos a correta estrutura na opção:

23. Observe a ortografia das palavras destacadas em “por
pensarem ansiosamente no futuro,” da frase 4. A opção em
que todas as palavras devem ser corretamente grafadas com
a letra s é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

abstenham-lhes de o ajudar.
abstenhas-te de o ajudar.
abstêm-vos de o ajudar.
abstemo-nos de o ajudar.
abstende-vos de o ajudar.

24. Assinale a opção em que a função sintática do termo
destacado da frase 4 está corretamente analisada.

18. Na frase 2, o adjetivo dolorosa está no grau:
A)
B)
C)
D)
E)

edido / a_eitar / conce_ão.
he_itar / parali_ar / _eção.
audi_ão / _ério / delicio_o.
a_edo / a_unto / en_aboar.
e_aminado / e_umação / êxta_e.

superlativo relativo de superioridade.
comparativo de superioridade.
superlativo absoluto sintético.
aumentativo analítico.
superlativo absoluto analítico.

A)
B)
C)
D)
E)

“(...) nunca fossem morrer (...)” – aposto.
“(...) perdem a saúde (...)” – objeto indireto.
“(...) ansiosamente no futuro (...)” – adjunto adverbial.
“(...) que perdem (...)” – sujeito.
“(...) por pensarem ansiosamente (...)” – adjunto
adnominal.

19. As palavras dispor e conhecimento, da frase 2,
apresentam, respectivamente,
o mesmo processo de
formação de palavras que em:
A)
B)
C)
D)
E)

CONHECIMENTOS GERAIS
- Atualidades

componente – qualidade.
assegurados – práticas.
conduta – balizamento.
abstém-te – ação.
poder – megafone.

25. Haiti – 5 da tarde de 12 de janeiro de 2010. Em apenas
1 minuto, o terremoto de sete pontos na escala Richter
derrubou 70% das construções da cidade de Porto Príncipe.
Número de mortos estimados entre 210 mil e 230 mil.
Chile – Madrugada de 27 de fevereiro de 2010. A região
Centro-Sul do país sentiu o violento tremor de terra que
atingiu 8.8 pontos na escala Richter. Menos de 1000 mortos.

20. As locuções adverbiais “com seus próprios olhos”, “sem
megafone” e “com seus próprios pés”, retiradas da frase 3,
exprimem circunstâncias de:
A)
B)
C)
D)
E)

A alternativa que melhor justifica consequências tão distintas
é:

modo.
meio.
intensidade.
causa.
instrumento.

A) apesar das intensidades dos abalos serem relativamente
próximas (7 e 8.8 na escala Richter), a área atingida pelo
tremor foi maior no Haiti, o que explica a diferença entre o
número de mortos.
B) terremotos podem ser previstos com certa antecedência
por geólogos que, pela falta de infraestrutura, não tiveram
tempo para comunicar às autoridades do Haiti, ao
contrário das Agências de Sismicidade do Chile, que
conseguiram evacuar boa parte da população da área
afetada antes da tragédia.
C) o Haiti é um dos países mais urbanizados do continente
ao passo que no Chile ainda predomina a população
rural. Como os tremores ocorreram muito próximos a
metrópoles, as consequências foram mais dramáticas no
Haiti.
D) no Chile, por ser mais rico que o Haiti, a boa infraestrutura,
edificações mais bem preparadas, minimizou o número
de mortos, feridos e desabrigados. No Haiti, a pobreza
que atinge historicamente o país, além de um momento
político conturbado, agravou a situação.
E) o terremoto no Haiti ocasionou um tsunami no litoral, o
que agravou o número de mortes principalmente ao longo
do litoral. No Chile as consequências do abalo sísmico
ficaram restritas ao interior do país.

21. Na frase 3, o termo “Para a saúde da mente e do
corpo,(...) “vem marcado por vírgula. A opção que justifica
corretamente o emprego da vírgula, nessa situação
linguística é:
A)
B)
C)
D)
E)

representa uma enumeração.
marca um adjunto adverbial deslocado.
introduz um aposto explicativo.
separa termos sintaticamente equivalentes.
apresenta uma oração subordinada intercalada.

22. A frase 4 está organizada a partir de um jogo de palavras
opostas. Identifique a alternativa em que os pares de
palavras, estabelecem, no texto, oposição entre si.
A)
B)
C)
D)
E)

ansiosamente / nunca; futuro / passado.
pensarem / futuro; esquecem / presente.
passado / futuro; viver / morrer.
saúde / viver; dinheiro / perdem.
juntar / dinheiro; perdem / futuro.
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26. Um dos principais entraves à aprovação do novo marco
regulatório (setembro de 2009) está no projeto que trata da
partilha dos recursos do petróleo. Para o Pré-Sal o governo
federal pretende aumentar a proporção de royalties
destinados a estados e municípios não produtores, ampliando
a divisão da riqueza gerada pela extração do petróleo para o
conjunto do país.

28. O Brasil é privilegiado, pois é rico em rios e tem um clima
que favorece as chuvas. Mas nem todo cidadão brasileiro
dispõe de água de qualidade.
Em relação à distribuição não uniforme, pelo espaço e pela
população brasileira pode-se afirmar que:
A) as metrópoles do Sudeste, apesar do elevado número de
habitantes, apresentam uma boa infraestrutura de
captação e tratamento, o que lhes garante abundância e
qualidade de água.
B) no Sul, o predomínio da população rural permite maior
acesso à água de qualidade apesar dos poucos
investimentos em reservatórios e saneamento básico.
C) a boa distribuição de chuvas durante o ano no CentroOeste favorece o abastecimento da população e o pouco
que resta ainda é suficiente para irrigar lavouras de soja.
D) a região Norte reúne menos de 10% da população e
possui cerca de 70% das reservas de água doce em seus
rios, é, portanto, a com maior disponibilidade de água por
habitante.
E) a região do semiárido nordestino dispõe de pouca água, o
que não representa problema em virtude das baixas
densidades demográficas do sertão.

Dentre os estados, onde está concentrada a maior parte das
áreas do Pré-Sal, quais os que serão mais prejudicados com a
queda da arrecadação?
A)
B)
C)
D)
E)

Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

27. “A polêmica em torno da hidrelétrica de Belo Monte, no
Pará, demonstra que o país dependerá cada vez mais da
energia que pode ser explorada nos rios da Amazônia. Além
do leilão desta semana, o governo planeja conceder mais
cinco usinas na região ainda este ano.”
(O Globo. 18.04.2010 Pg 25)

Leia o texto abaixo e responda à questão 29.

O interesse pela exploração do potencial hídrico para
construção de hidrelétricas na Amazônia vem crescendo nas
últimas décadas, sobretudo:

O outro lado da Copa
"A Copa do Mundo é mais do que um evento esportivo.
Sua realização e seus participantes estão inseridos no mundo
globalizado, do qual não deixam de ser um retrato."

A) pela necessidade crescente de aumentar a produção de
energia 'limpa' disponível na região favorecendo sua
exportação para países como Venezuela, Guiana e
Colômbia, além de promover o desenvolvimento
socioeconômico da região.
B) como forma de ocupar e desenvolver a região evitando
projetos de internacionalização da Amazônia defendido
por inúmeras organizações não governamentais,
sobretudo europeias e norte-americanas.
C) para expandir projetos político-ideológicos do governo
boliviano de Hugo Chaves, cuja Venezuela é o principal
investidor, como forma de expandir sua área de influência
no Brasil setentrional.
D) pela necessidade crescente de energia no país, a
disponibilidade de um grande potencial hídrico na região
e o uso de novas tecnologias que provocam menos danos
ao meio ambiente do que as usadas nas hidrelétricas
convencionais.
E) pelo predomínio de rios interminentes nas demais
regiões, com pequeno potencial hídrico e a busca da
autossuficiência em energia como forma de garantir o
desenvolvimento econômico do país.

(Atualidades Vestibular – 1º Semestre 2010. Pg 76)

Considerando:
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. Criado pela ONU
em 1990, mede a qualidade de vida em países ou regiões. O
índice é calculado com base em três indicadores: renda,
saúde e educação.
A partir deste índice temos que:
50% dos participantes da Copa de 2010 são do Grupo de
muito alto desenvolvimento humano.
100% dos países já campeões mundiais de futebol participam
dos grupos alto ou muito alto de desenvolvimento humano.

29. Entre as 32 seleções da Copa de 2010, o único a fazer
parte do grupo com baixo desenvolvimento humano segundo
o IDH da ONU é:
A)
B)
C)
D)
E)

Brasil.
Sérvia.
Costa do Marfim.
Japão.
Nigéria.

Leia o texto abaixo e responda à questão 30.
Quem é o vilão das inundações?
“Situações e trechos de inundações, sofrivelmente
conhecidos pelo natalense, se repetem ano após ano. O
problema comumente atribuído à insuficiência do sistema de
drenagem, é também provocado por outro 'vilão' que aparece
mesmo em dias de sol.”
(Tribuna do Norte. 22.04.2010 (site))
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CONHECIMENTOS TÉCNICOS
30. O problema retratado não é uma exclusividade de Natal,
mas da maioria das grandes cidades do país. Essa situação
se agrava normalmente nas grandes cidades devido
principalmente:

- Conhecimentos básicos de Saúde Pública
33. Na Constituição Federal, promulgada em 1988, há um
capítulo que define a Seguridade Social como abrangendo as
áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
Nesse capítulo, a saúde é definida como:

A) ao uso de ruas e avenidas para escoamento da água,
existência de um relevo montanhoso e a proximidade do
mar.
B) à impermeabilização do solo, acúmulo de lixo e
infraestrutura em drenagem insuficiente.
C) à concentração de poluentes atmosféricos, aumento da
evapotranspiração e o crescimento vertical nos centros
urbanos.
D) à grande circulação de pessoas, automóveis, à falta de
vegetação arbórea e à escassez de saneamento básico.
E) a maior concentração de chuvas nos grandes centros
urbanos, existência de rios caudalosos e solo
compactado.

A) a garantia de oferta de serviços, suficiente para suprir a
demanda.
B) o equilíbrio corporal, assegurado pelas medidas de
prevenção.
C) o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social.
D) ausência de doença, resultante de adequada atenção à
saúde.
E) direito de cidadania, garantido mediante políticas sociais
e econômicas.

34. São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:

31. No início da colonização, a economia do Rio Grande do
Norte era basicamente de subsistência, concentrando-se na
pesca, pecuária e agricultura.

A)
B)
C)
D)
E)

A cultura da cana-de-açúcar, tão bem desenvolvida em
outras capitanias, não teve o mesmo sucesso no Rio Grande
do Norte, restringindo-se ao Sul do estado.

gratuidade.
regionalização.
universalidade.
equidade.
integralidade.

(Natalrid - Nossa Terra - site)

Nos últimos anos, as atividades produtivas que mais vêm se
destacando no estado são:
A)
B)
C)
D)
E)

35. A participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde é regulamentada pelo seguinte dispositivo:

turismo, fruticultura e extração de petróleo.
indústrias alimentícia e têxtil e cultivo de caju.
rizicultura, extrativismo vegetal da carnaúba e turismo.
extração de sal marinho, cultivo de fumo e artesanato.
pecuária bovina, cultivo do algodão e cana-de-açúcar.

A)
B)
C)
D)
E)

Leia o texto abaixo e responda à questão 32.

NOAS 01/2002.
Lei nº 8.142/1990.
RDC nº 50/2002.
NOB 1993.
Lei nº 8.080/1990.

36. O Conselho Estadual de Saúde é um órgão colegiado que
conta com os seguintes representantes, EXCETO:

Avanços e desafios no campo brasileiro
A)
B)
C)
D)
E)

Líder mundial na produção de vários itens agrícolas e o
maior exportador de carne bovina do planeta, o Brasil é uma
das principais potências no setor. Mas nem tudo são flores
nos campos brasileiros, já que o país deve enfrentar
dificuldades para expandir a produção e manter-se no topo.

dos profissionais de saúde.
das indústrias de tecnologia em saúde.
dos usuários.
do Governo.
dos prestadores de serviço.

(Atualidades Vestibular – 1º Semestre 2009. Pg 117)

32. Em relação à matéria acima e seus conhecimentos, podese afirmar que:

37. É uma ação de promoção da saúde, segundo o modelo de
História Natural da Doença:
A)
B)
C)
D)
E)

A) a estrutura fundiária e a mecanização no setor agrícola
impulsionam o êxodo rural e consequentemente
agravam-se os problemas urbanos.
B) com o 'enriquecimento' do campo, surgem empregos em
atividades agrárias gerando menores desigualdades
sociais.
C) cada vez mais os produtores utilizam mão de obra
humana intensa para fazer tarefas de plantio e colheita.
D) o avanço das plantações de soja e cana ocorre em áreas
degradadas ambientalmente, principalmente no sul e
sudeste.
E) a agricultura só passa a ganhar importância para a
economia do país a partir da década de 1970, com a
chamada revolução verde.

tratamento medicamentoso.
procedimento cirúrgico.
reabilitação.
educação sanitária.
vacinação.

38. Quando, no Estado, temos um aumento do número de
casos novos de uma doença que ocorre de forma brusca,
temporária e acima do esperado, estamos diante de uma:
A)
B)
C)
D)
E)
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endemia.
erradicação.
epidemia.
progressão.
pandemia.

39. Com relação à hanseníase, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

45. Na intubação traqueal, o Técnico de Enfermagem que
não usava máscara, ficou exposto às secreções respiratórias
de um paciente. O caso é, inicialmente, suspeito de meningite
bacteriana pela história de vínculo epidemiológico,
manifestação e evolução clínica compatível. Após 20 horas
de internação do paciente, os resultados dos exames
laboratoriais inespecíficos, confirmam a suspeita. Nesse
caso, a Secretaria de Vigilância em Saúde/ MS recomenda:

os casos se desenvolvem de forma aguda.
atinge mais as mulheres.
a doença ocorre após pouco tempo de infecção.
não existe tratamento disponível.
é uma doença transmitida pela via respiratória.

A) a notificação da doença é facultativa, dependendo da
decisão do médico.
B) o isolamento do paciente está indicado durante as
primeiras 72 horas do tratamento com antibiótico.
C) o risco de contágio é muito pequeno para a esposa do
paciente, não sendo recomendado a quimioprofilaxia.
D) tratamento profilático dos integrantes da equipe de saúde
que atenderam o doente de forma direta ou indireta.
E) a quimioprofilaxia é indicada para o Técnico de
Enfermagem que participou da intubação.

40. Segundo o Plano Diretor de Regionalização, o Rio
Grande do Norte é dividido em 4 macrorregiões:
Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste. Podemos
classificar essas regiões como:
A)
B)
C)
D)
E)

interestaduais.
intraestaduais.
intramunicipais.
ambientais.
fronteiriças.

- Conhecimentos na Área de Formação
41. A prevenção primária de hipertensão arterial preconizada
pelo Ministério da Saúde determina:

46. No Posto de Saúde, o Técnico de Enfermagem recebe
uma criança para a aplicação da vacina BCG. A via de
administração escolhida deve ser a:

A) redução de complicações agudas e crônicas dos
portadores de pressão alta.
B) campanhas educativas para remoção dos fatores de risco
como obesidade, sedentarismo e tabagismo no
aparecimento da hipertensão.
C) diminuição de mortes precoces dos hipertensos, através
de consultas regulares.
D) detecção e tratamento precoce das pessoas com
hipertensão arterial.
E) reabilitação dos indivíduos acometidos por insuficiência
renal e cardíaca.

A)
B)
C)
D)
E)

47. Após 12 horas do nascimento, um RN recebe a primeira
dose da vacina contra a hepatite B. Na alta hospitalar, a mãe é
orientada a dar continuidade ao esquema. De acordo, com o
calendário vacinal:

42. A vacina contra o tétano é considerada:
A)
B)
C)
D)
E)

imunidade inespecífica.
de imunoglobulina humana.
imunidade ativa.
imunidade passiva.
imunoglobulina heteróloga.

A) o intervalo entre as doses corresponde a dois meses.
B) com mais uma dose aos 04 meses de idade, completa-se
o esquema.
C) a segunda dose deve ser administrada aos 15 dias de
nascido e a terceira com 03 meses de idade.
D) a segunda dose deve ser administrada com 01mês e a
terceira com 06 meses de idade, respectivamente.
E) ao sair da maternidade, a segunda dose deve ser
adminsitrada imediatamente.

43. A tuberculose é uma doença infecciosa, transmitida
através:
A)
B)
C)
D)
E)

do ar, por meio de gotículas.
das fezes.
da secreção vaginal.
de pratos e talheres.
do sangue.

48. Foram prescritos 125mg de ampicilina para um paciente.
O profissional de enfermagem verifica o frasco-ampola que
possui 1g e o seu diluente 10 ml. Qual é a quantidade a ser
aspirada para se obter a dose prescrita?

44. A precaução padrão é um conjunto de medidas para
prevenção e controle das infecções em serviços hospitalares
de saúde. Para a doença impetigo, a precaução adicional
indicada é:
A)
B)
C)
D)
E)

intramuscular.
subcutânea.
intravenosa.
oral.
intradérmica.

A)
B)
C)
D)
E)

aerossóis.
entérica.
máscara N-95.
gotículas.
contato.
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1,35 ml.
0,98 ml.
2,0 ml.
1,25ml.
1.50ml.

54. O cuidado de enfermagem na administração de
gluconato de cálcio inclui:

49. Ao fazer um procedimento de enfermagem sem
conhecimento científico e habilidade técnica, o profissional
está praticando:
A)
B)
C)
D)
E)

A) a monitoração cardíaca é dispensável, pois não altera o
ritmo cardíaco.
B) a solução deve ser infundida rapidamente.
C) não usar em hidratação venosa de prematuros.
D) observar o acesso venoso, pois o extravasamento pode
causar necrose tecidual.
E) associar com bicarbonato de sódio a fim de facilitar a
absorção.

imprudência.
insistência.
culpa.
imperícia.
negligência.

50. Ao receber a incumbência de executar uma prescrição
medicamentosa, por telefone a um paciente estável, a
Resolução COFEN - 225 norteia a seguinte conduta
profissional:

55. O ângulo em graus da agulha, na via intramuscular, deve
corresponder a:
A)
B)
C)
D)
E)

A) solicitar autorização da enfermeira plantonista para a
execução.
B) não executar a prescrição.
C) o ato deve ou não ser praticado, dependendo da rotina do
hospital.
D) administrar a medicação.
E) realizar a prescrição à distância, desde que depois o
médico prescreva, assine e carimbe no prontuário.

45
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56. Ao cuidar de um paciente com drenagem torácica, o
Técnico de Enfermagem deve observar:
51. Na preparação das mamas para o aleitamento materno,
durante a gestação, deve a gestante ser orientada para:

A) o curativo da inserção não precisa de técnica estéril.
B) o dreno deve sempre ficar acima do tórax.
C) ao abrir o sistema para esvaziar o copo do dreno, não é
necessário clampear o dreno.
D) manter clampeado o dreno na maior parte do tempo.
E) o sistema de drenagem torácica deve sempre estar
abaixo do tórax.

A) a ordenha do colostro.
B) tomar banho de sol nas mamas por 15 minutos, até
às 10 horas ou após às 16 horas.
C) a exposição ao sol é proibida para primíparas.
D) não usar sutiã.
E) o uso de creme, pomada e talco nos mamilos.

52. Em relação ao diabetes mellitus, é correto afirmar,
EXCETO:

57. Os cuidados de enfermagem relacionados com a
Nutrição Parenteral (NP) são:

A) os pés do diabético devem usar calçados adequados.
B) o frasco de insulina deve permanecer congelado em
temperatura abaixo de 2°C.
C) o rodízio na aplicação do hormônio evita hipertrofia ou
atrofia no local.
D) a hipoglicemia constitui a principal complicação da
insulinoterapia.
E) o local de aplicação da insulina pode ser na parte externa
e superior do braço.

A) ao abrir a bolsa da NP sempre usar luvas de
procedimento.
B) usar bomba de infusão.
C) trocar o equipo de infusão de 7 em 7 dias.
D) manter a NP sob a bancada do posto de enfermagem até
a sua utilização.
E) antes da administração da NP, aquecê-la com foco de luz,
a fim de atingir a temperatura ambiente.

53. Ao inserir uma sonda nasogástrica alguns cuidados
devem ser observados:

58. As doenças crônicas não transmissíveis são
consideradas como uma epidemia moderna. Entre os fatores
de risco que contribuem para o seu aumento, podemos
destacar:

A) a medida da sonda deve ser do nariz ao lóbulo da orelha e
desse ao apêndice xifoide.
B) o uso de precaução-padrão invalida a lavagem das mãos.
C) atualmente as técnicas para confirmação do
posicionamento da sonda estão em desuso.
D) o posicionamento ideal da sonda é pós- pilórico, próximo
ao duodeno.
E) o uso de luva estéril.

A)
B)
C)
D)
E)
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consumo adequado do sal de cozinha.
controle do peso corporal.
sedentarismo.
redução de gorduras saturadas na alimentação.
ingesta de fibras.

59. Para prevenirmos ao máximo os erros existentes na
administração de medicamentos devemos seguir os “certos”:

65. Um dos cuidados ao RN após o nascimento é:
A)
B)
C)
D)
E)

A) intervalo, diluição, aprazamento, via e paciente.
B) paciente, horário, dose, via, medicamento e registro.
C) medicamento, diluição, dose, horário, armazenamento e
paciente.
D) via, horário, dose e paciente.
E) diluição,armazenamento, paciente, via, horário e dose.

60. Um homem deu entrada na emergência com edema
agudo de pulmão. Qual a posição mais adequada para esse
paciente?
A) Decúbito dorsal horizontal.
B) Sentado, com os membros inferiores pendentes para
baixo.
C) Decúbito lateral esquerdo.
D) Sims.
E) Trendelemburg.

61. A posição do paciente que será submetido à
administração de enema NÃO retentivo é:
A)
B)
C)
D)
E)

semi-fowler.
sims.
litotomia.
fowler.
trendelemburg.

62. A Lei n° 8.080/1990 dispõe que:
A) a saúde é um dever único e exclusivo do Estado.
B) moradia, alimentação e lazer não são considerados
fatores determinantes e condicionantes da saúde.
C) a iniciativa privada pode participar do SUS, em caráter
complementar.
D) a organização dos serviços públicos devem favorecer a
duplicidade de meios para fins idênticos.
E) no âmbito dos Estados e municípios, a direção do SUS é
do Ministério da Saúde.

63. Nas alternativas abaixo, identifique aquela que
corresponde à composição da vacina contra a rubéola.
A)
B)
C)
D)
E)

toxina.
vírus morto.
bactéria viva atenuada.
vírus vivo atenuado.
bactéria morta.

64. Em crianças muito pequenas e com músculos pouco
desenvolvidos, o local de escolha da injeção intramuscular é:
A)
B)
C)
D)
E)

vasto lateral.
deltoide.
abdominal.
ventroglútea.
glútea.
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vitamina E oral.
uso de ácido fólico.
instilação oftalmológica de sulfato de magnésio.
administração de vitamina K.
instilação de sulfato de atropina nos olhos.
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