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CADERNO DE QUESTÕES 
 
Este caderno de Prova contém 40 questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas cada uma, indicadas pelas letras a), b), 
c), d) e e),  assim distribuídas: 

 
Língua Portuguesa, sendo 12 questões. 

Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades, sendo 08 questões. 

Conhecimentos Específicos, sendo 20 questões. 

 
 

SOBRE A FOLHA DE RESPOSTAS 
 

1. É de sua inteira responsabilidade o manuseio correto da Folha de Respostas. 
 

2. Leia cuidadosamente cada questão e marque a resposta correta na Folha de Respostas. 
 

3. Existe APENAS UMA resposta correta para cada questão objetiva. Observe as instruções dadas para as 
questões. 

 
4. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas, e preencha 

completamente o espaço a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites. 
 

5. Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim, no cabeçalho. 
 

 

Boa Sorte! 
Referência da imagem-capa: 

Disponível em http://colegioativoliterativo.blogspot.com/2012/01/olhares-sobre-castro-alves-vii-castro.html, acesso em 22 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

Caro(a) Candidato(a), 
 
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte integrante da prova e das normas 
que regem este Concurso Público. 
 
INSTRUÇÕES INICIAIS: 

1. Você terá 04 (quatro) horas para responder as questões dessa Prova, sendo de 01 hora o tempo mínimo de 
permanência em sala. 

2. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas. 
3. Você só poderá levar o Caderno de Prova após decorridas 03 (três) horas do início efetivo da prova. 
4. Quando faltar uma hora para o encerramento do tempo de aplicação da prova, o fiscal informará aos 

candidatos. 
5. Ao abrir o Caderno de Provas, confira a sequência das páginas e das questões. Se for identificado algum 

problema, informe, imediatamente, ao fiscal. 
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da 

mesma. 
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou recorrer a consultas a livros, anotações, agendas 

eletrônicas, gravadores, ou mesmo usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens. 

8. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 
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PORTUGUÊS – Questões de 01 a 12 
 
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  

 
QUESTÕES DE 01 A 07 

 
Texto 01: 
 
“ENTÃO, ADEUS!”, LYGIA FAGUNDES TELLES 
 
 

 
Isto aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava a mais antiga e arruinada igreja que encontrei 

por lá, perdida na última rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre velhinho, mas tão velhinho, tão 
velhinho que mais parecia feito de cinza, de teia, de bruma, de sopro do que de carne e osso. Aproximou-se e 
tocou o meu ombro: 

- Vejo que aprecia essas imagens antigas – sussurrou-me com sua voz débil. E descerrando os lábios 
murchos num sorriso amável: – Tenho na sacristia algumas preciosidades. Quer vê-las? Solícito e trêmulo, foi-
me mostrando os pequenos tesouros da sua igreja: um mural de cores remotas e tênues como as de um pobre 
véu esgarçado na distância; uma Nossa Senhora de mãos carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas; 
dois anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois dele tinham a inconfundível marca nos 
traços dos rostos severos e nobres, de narizes já carcomidos… Mostrou-me todas as raridades, tão velhas e 
tão gastas quanto ele próprio. Em seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, 
acompanhou-me cheio de gratidão até a porta. 

- Volte sempre – pediu-me. 
- Impossível – eu disse. – Não moro aqui, mas, em todo o caso, quem sabe um dia… – acrescentei 

sem nenhuma esperança. 
- E então, até logo! – ele murmurou descerrando os lábios num sorriso que me pareceu melancólico 

como o destroço de um naufrágio. 
Olhei-o. Sob a luz azulada do crepúsculo, aquela face branca e transparente era de tamanha 

fragilidade, que cheguei a me comover. Até logo?… “Então, adeus!”, ele deveria ter dito. Eu ia embarcar para o 
Rio no dia seguinte e não tinha nenhuma ideia de voltar tão cedo à Bahia. E mesmo que voltasse, encontraria 
ainda de pé aquela igrejinha arruinada que achei por acaso em meio das minhas andanças? E mesmo que 
desse de novo com ela, encontraria vivo aquele ser tão velhinho que mais parecia um antigo morto esquecido 
de partir?!… 

Ouça, leitor: tenho poucas certezas nesta incerta vida, tão poucas que poderia enumerá-las nesta 
breve linha. Porém, uma certeza eu tive naquele instante, a mais absoluta das certezas: “Jamais o verei.” 
Apertei-lhe a mão, que tinha a mesma frialdade seca da morte. 

- Até logo! – eu disse cheia de enternecimento pelo seu ingênuo otimismo. 
Afastei-me e de longe ainda o vi, imóvel no topo da escadaria. A brisa agitava-lhe os cabelos ralos e 

murchos como uma chama prestes a extinguir-se. “Então, adeus!”, pensei comovida ao acenar-lhe pela última 
vez. “Adeus.” 

Nesta mesma noite houve o clássico jantar de despedida em casa de um casal amigo. E, em meio de 
um grupo, eu já me encaminhava para a mesa, quando de repente alguém tocou o meu ombro, um toque muito 
leve, mais parecia o roçar de uma folha seca. Voltei-me. Diante de mim, o padre velhinho sorria. 

- Boa noite! 
Fiquei muda. Ali estava aquele de quem horas antes eu me despedira para sempre. 
- Que coincidência… – balbuciei afinal. Foi a única banalidade que me ocorreu dizer. – Eu não 

esperava vê-lo… tão cedo. 
Ele sorria, sorria sempre. E desta vez achei que aquele sorriso era mais malicioso do que melancólico. 
Era como se ele tivesse adivinhado meu pensamento quanto nos despedimos na igreja e agora então, 

de um certo modo desafiante, estivesse a divertir-se com a minha surpresa. “Eu não disse, até logo?” os 
olhinhos enevoados pareciam perguntar com ironia. Durante o jantar ruidoso e calorento, lembrei-me de 
Kipling. “Sim, grande e estranho é o mundo. Mas principalmente estranho…” 

Meu vizinho da esquerda quis saber entre duas garfadas: 
- Então a senhora vai mesmo nos deixar amanhã? 
Olhei para a bolsa que tinha no regaço e dentro da qual já estava minha passagem de volta com a data 

do dia seguinte. E sorri para o velhinho lá na ponta da mesa. 
- Ah, não sei… Antes eu sabia, mas agora já não sei. 

 
TELLES, Lygia Fagundes. “Então, Adeus!”. Disponível em http://literaturaemcontagotas.wordpress.com/2009/03/31/entao-adeus-por-lygia-fagundes-telles/, acesso em 06 de março de 
2012. 
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QUESTÃO 01. 
Analise as proposições seguintes acerca do texto. 
 

I. “Então, Adeus!” configura-se numa crítica feroz e explícita da autora ao abandono da memória cultural 
das cidades pelos setores responsáveis. 

II. O texto apoia-se essencialmente na assertiva de que alguns se mantêm vivos mesmo diante do 
sucateamento cultural que há nas cidades. 

III. “Então, Adeus!” apresenta como mote a discussão sobre as virtudes e desvirtudes provocadas pelo ritmo 
das evoluções, a partir do século XXI. 

IV.  O texto propõe uma reflexão acerca da tensão instalada no final do século XX, no tocante à 
preocupação do ser humano quanto à deformação da vida privada. 

V. “Então, Adeus!” sinaliza que o homem possui a segurança do tempo e de suas emoções. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

a) apenas I e II. 
b) apenas III e IV. 
c) apenas V. 
d) apenas I, III e IV. 
e) apenas II e III. 

 
QUESTÃO 02. 
Acerca do texto acima, analise as constatações que seguem e assinale a alternativa correta. 
 

I. Percebe-se uma comparação direta, em tom depreciativo, da autora entre a velhice do padre e a 
antiguidade da igreja. 

II. Instaura-se nos parágrafos seguintes uma ambiguidade revelada pela autora entre as referências 
negativas lançadas à velhice do padre e o especial interesse pelas obras mostradas, embora estivessem 
também em mau estado de conservação. 

III. O texto segue numa linha atemporal, pois a autora vai se problematizando no texto, buscando suas 
próprias referências e sentidos para a vida. 

IV. Do terceiro ao sexto parágrafos, a autora retoma as abordagens anteriores, não há acréscimo de 
informações, mas apenas apresentação de fatos para reiterar a ideia. 

V. No sétimo parágrafo, a autora apresenta uma constatação inequívoca. 
 

É correto o que se afirma em: 
 

a) apenas I e II. 
b) apenas III e IV. 
c) apenas V. 
d) apenas I, III e IV. 
e) apenas II e III. 

 
QUESTÃO 03. 
A leitura do texto permite-nos afirmar que a mensagem construída pela autora é: 
 

a) há sempre dois caminhos e duas vidas diferentes, apesar de entrecruzarem-se. 
b) o tempo é cruel com a história e memória culturais. 
c) a certeza que temos sobre a vida é a mesma que temos sobre a morte. 
d) por mais concretas que estejam as coisas, não há certeza absoluta, os caminhos estão sujeitos ao 

acaso. 
e) vida e morte são destinos já traçados, porém o tempo é capaz de modificar os caminhos. 

 
QUESTÃO 04. 
A leitura atenta do texto permite-nos considerar como características de sua tipologia, exceto:  
 

a) os temas abordados estão ligados à rápida transformação e à fugacidade da vida moderna. 
b) uso de um fato como instrumento de reflexão sobre o cotidiano e exposição e criatividade do artista. 
c) presença de uma linguagem coloquial, mais próxima ao fato apresentado. 
d) apresenta uma natureza ensaística, embora com sensibilidade expressa no trato com a realidade. 
e) presença de lirismo, embora distante de qualquer referência narrativa.   

 
 

QUESTÃO 05. 
Analise as proposições seguintes acerca do texto. 
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I. No trecho “...um padre velhinho, mas tão velhinho, tão velhinho que mais parecia feito de cinza, de teia, 
de bruma, de sopro do que de carne e osso.”, a figura de linguagem essencialmente vista é a metáfora. 

II. No trecho “...ele murmurou descerrando os lábios num sorriso que me pareceu melancólico como o 
destroço de um naufrágio.”, a figura de linguagem marcadamente observada é a hipérbole. 

III. No trecho “Volte sempre”, o verbo, semanticamente, acentua uma formação híbrida entre o presente do 
indicativo e o presente do subjuntivo. 

IV. No trecho, “Eu ia embarcar para o Rio de Janeiro no dia seguinte”, a expressão grifada se apresenta 
como uma locução verbal, cuja marca semântica acentua para um passado próximo e uma ação que não 
mais ocorrerá. 

V. No trecho, “...eu me despedira para sempre...”, o verbo demarca possibilidade como o sentido 
empregado na frase “Quisera eu que tudo ocorresse bem.” 

 
Está incorreto o que se afirma em: 
 

a) apenas I e II. 
b) apenas III e IV. 
c) apenas I, III e V. 
d) apenas I, II, IV e V. 
e) apenas II, III e V. 

 
QUESTÃO 06. 
Analise detalhadamente o fragmento “Isto aconteceu na Bahia” e julgue os itens abaixo com base no texto. 
 

I. No fragmento “aquela face branca e transparente era de tamanha fragilidade”, extraído do sexto 
parágrafo, podemos afirmar que a palavra grifada atua na sentença com a mesma função 
morfossintática de “Isto”. 

II. No fragmento “Tenho na sacristia algumas preciosidades”, extraído do segundo parágrafo, podemos 
afirmar que o termo grifado atua na sentença com a mesma função morfossintática de “na Bahia”. 

III. No décimo segundo parágrafo, o trecho “Fiquei muda.”, o verbo assinalado possui a mesma 
classificação de “aconteceu” quanto à transitividade. 

IV. No fragmento “Ouça, leitor”, extraído do sétimo parágrafo, a palavra grifada atua na sentença com a 
mesma função sintática de “Isto”. 

V. No fragmento “Olhei-o”, extraído do sexto parágrafo, a palavra grifada atua na sentença com a mesma 
função morfossintática de “Isto”. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) apenas em I. 
b) apenas em II. 
c) apenas em III. 
d) apenas em IV. 
e) apenas em V. 

 
QUESTÃO 07. 
Julgue os itens abaixo. 
 

I. Os períodos compostos “Antes eu sabia, mas agora já não sei.” e “...eu já me encaminhava para a mesa, 
quando de repente alguém tocou o meu ombro”, ambos possuem a mesma classificação. 

II. O fragmento “Aproximou-se e tocou o meu ombro” constitui-se num período composto por coordenação, 
sendo que a oração grifada é classificada como assindética aditiva. 

III. No fragmento “...dois anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho”, a palavra grifada é uma 
conjunção integrante. 

IV. Nos fragmentos “Eu não esperava vê-lo” e “...tenho poucas certezas nesta incerta vida”, os termos 
grifados atuam com a mesma função morfossintáticas nas sentenças. 

V. Nos fragmentos “Apertei-lhe a mão, que tinha a mesma frialdade seca da morte” e “achei que aquele 
sorriso era mais malicioso do que melancólico”, os termos grifados não pertencem à mesma classe 
gramatical e possuem funções sintáticas, também, diferenciadas. 

 
Podemos afirmar, então, que: 
 

a) apenas os itens I, II e III apresentam informações verdadeiras. 
b) apenas os itens I e IV apresentam informações verdadeiras. 
c) apenas os itens II, III e V apresentam informações verdadeiras. 
d) apenas os itens IV e V apresentam informações verdadeiras. 
e) todos os itens apresentam informações verdadeiras. 
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QUESTÕES DE 08 A 11 

 
Texto 02: 
 
MUSICOTERAPIA NO ENVELHECIMENTO ATIVO 
 

 
Com o crescente aumento mundial do número de pessoas idosas, medidas preventivas capazes de 

melhorar a saúde e a qualidade de vida destes idosos devem ser adotadas e a musicoterapia pode atuar como 
uma forma de prevenção de doenças e contribuir para o envelhecimento ativo. 

O termo “envelhecimento ativo” é uma busca da organização mundial de saúde em proporcionar a 
população idosa, um envelhecimento mais digno, com oportunidades, assistência à saúde e segurança, 
tornando essa etapa da vida uma experiência com mais realizações e bem-estar. 

Os cuidados com o idosos exigem uma abordagem global, interdisciplinar e multiprofissional a fim de 
favorecer a interação dos fatores físicos, psicológicos e sociais. O ambiente em que a pessoa idosa está 
inserida também tem grande influência na sua saúde em geral. 

Com os avanços das pesquisas científicas, surgem novas formas de tratamento que atuam como 
coadjuvantes ao tratamento médico voltado para o idoso. Uma dessas formas de tratamento é a musicoterapia 
que, sendo uma terapia autoexpressiva com forte atuação nas funções cognitivas, contribui diretamente para o 
envelhecimento ativo, pois proporciona aos idosos um contato com seu poder criativo, com suas 
potencialidades, memórias e sua história de vida, fortalecendo sua identidade e autoestima.  

“Cada vez mais, o tratamento musicoterápico com pessoas na terceira idade estimula, a partir do prazer de 
cantar, tocar, improvisar, criar e recriar musicalmente, o redescobrir das canções que fizeram e fazem parte da 
sua vida sonoro-musical” (SOUZA, 2002, p. 872). A autora ressalta que a musicoterapia auxilia diretamente no 
resgate da identidade sonora, tendo por consequência a elevação da autoestima e autoconfiança do cliente, 
que pode ser estimulado em instâncias psíquicas onde, muitas vezes, a palavra não poderá alcançar. 

A Musicoterapia contribui para a abertura de canais de comunicação facilitando no ser humano a resolução 
dos problemas emocionais acompanhados no processo de envelhecimento e é uma profissão que está em 
processo de crescimento devido às constantes pesquisas investigativas, científicas e clínicas.  

Segundo Landrino, Assumpção e Souza (2006), a musicoterapia utiliza-se da música enquanto linguagem 
e meio de expressão de natureza não-verbal, como um dos canais de comunicação entre o indivíduo e o meio 
que o cerca. O “fazer musical” favorece a exteriorização de potencialidades, a expressão de emoções, o 
desenvolvimento da criatividade, ampliando as perspectivas de vida através do fortalecimento das 
interconexões cerebrais. [...] 
 
Musicoterapia no Envelhecimento Ativo. Disponível em http://musicoterapianoenvelhecimento.blogspot.com/2011/08/musicoterapia-no-envelhecimento.html, acesso em 08 de março de 
2012. (Com adaptações) 

 
QUESTÃO 08. 
Sobre o texto Musicoterapia no envelhecimento ativo, julgue os itens que seguem. 
 

I. Há uma preocupação do autor em apresentar informações acerca da musicoterapia. 
II. O autor, para discutir a importância da musicoterapia, busca conceitualmente apresentar a perspectiva 

teórica da expressão “envelhecimento ativo”. 
III. O autor sinaliza em seu texto o entrecruzamento dos termos “musicoterapia” e “envelhecimento ativo”. 
IV. Para o autor, o trato com o idoso tem que se pautar numa perspectiva multiconceitual. 
V. A sociedade globalizada exige um tratamento diferenciado para o idoso, em função de sua baixa 

autoestima e pouca expressividade. 
 

Podemos afirmar, então, que: 
 

a) apenas os itens I, II e III apresentam informações verdadeiras. 
b) apenas os itens IV e V apresentam informações verdadeiras. 
c) apenas os itens I, II, III e IV apresentam informações verdadeiras. 
d) apenas os itens III, IV e V apresentam informações falsas. 
e) todos os itens apresentam informações verdadeiras. 

 
QUESTÃO 09. 
Dada a especificidade do texto Musicoterapia no envelhecimento ativo, podemos afirmar que: 
 

a) apresenta um tema sobre o qual argumentos são discutidos e apreciados. 
b) o autor julga o tema a partir de elementos subjetivos, presentes no ambiente do texto. 
c) a narrativa se dá de forma clara, objetiva e lógica. 
d) busca um fato do cotidiano e o analisa criticamente. 
e) expõe de maneira sólida uma abordagem conceitual, a partir de elementos descritivos. 

 

http://musicoterapianoenvelhecimento.blogspot.com/2011/08/musicoterapia-no-envelhecimento.html
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QUESTÃO 10. 
Na leitura do texto, observamos que o autor utiliza diversas citações de outros estudiosos/teóricos para, nesse 
caso, corroborar a exposição dos argumentos. Assim sendo, a presença das citações constitui–se num reforço 
ao exercício da: 
 

a) apologia. 
b) paráfrase. 
c) paródia. 
d) metalinguagem. 
e) intertextualidade. 

 
QUESTÃO 11. 
Julgue os itens abaixo. 
 

I. Nos fragmentos “Os cuidados com o idosos exigem uma abordagem global, interdisciplinar e 
multiprofissional...” e “O ambiente em que a pessoa idosa está inserida também tem grande influência na 
sua saúde em geral”, as palavras grifadas possuem a mesma função morfossintática. 

II. Nos fragmentos “O ambiente em que a pessoa idosa está inserida também tem grande influência na sua 
saúde em geral” e “...surgem novas formas de tratamento que atuam como coadjuvantes ao tratamento 
médico voltado para o idoso”, as orações grifadas atuam com a mesma função morfossintática. 

III. A grafia das palavras “autoexpressiva”, “autoestima” e “autoconfiança” já incorpora os ajustes as 
mudanças do Novo Código Ortográfico da Língua Portuguesa. 

IV. Os termos “abordagem” (linha 1 do terceiro parágrafo) e “novas formas de tratamento” (linha 1 do quarto 
parágrafo) apresentam o mesmo conteúdo semântico, embora em enunciados diferentes. 

V. Nos fragmentos “A autora ressalta que a musicoterapia auxilia diretamente no resgate da identidade 
sonora” e “O “fazer musical” favorece a exteriorização de potencialidades”, os termos grifados atuam 
com funções morfossintáticas diferenciadas. 

 
É correto o que se afirma em: 
 

a) apenas em I, II e III. 
b) apenas em III, IV e V. 
c) apenas em I, III e V. 
d) apenas em I, II, III e IV. 
e) apenas em III e IV. 

 
QUESTÃO 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirinhas da Mafalda. Disponível na rede social – facebook, acesso em 12 de março de 2012.  

 

Podemos depreender da análise da tirinha acima: 
 

I. Mafalda, protagonista da história, tem uma compreensão exata acerca dos fusos horários. 
II. Mafalda, com seu total desconhecimento dos fusos horários, acaba por acentuar uma avaliação crítica 

do atrasado desenvolvimento do nosso país. 
III. Mafalda aplica à natureza a responsabilidade pelo atraso econômico e social de nosso país. 
IV. Mafalda retalia os outros países da Europa e Ásia por absorverem toda carga de desenvolvimento 

antes mesmo de outros países, por meio da passagem das horas.  
V. Mafalda demonstra insatisfação quando associa tempo/horas e desenvolvimento do país.  

 

É correto o que se afirma em: 
 

a) apenas em I, II e III. 
b) apenas em III, IV e V. 
c) apenas em I, II, III e IV. 
d) apenas em II, III, IV e V. 
e) apenas em II, IV e V. 

CONHECIMENTOS GERAIS / REGIONAIS / ATUALIDADES – Questões de 13 a 20 
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Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  

 
QUESTÃO 13. 

 

“A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) reforçou a fiscalização nos Estados que fabricam açaí 
para garantir segurança alimentar. O objetivo é evitar a [...] doença de Chagas”. 
 

Jornal Folha de São Paulo, Caderno Saúde, segunda-feira, 27 de abril de 2009. 

 

"Secretaria de Saúde de Belém identifica surto do mal de Chagas. A principal suspeita de transmissão da 
doença recai sobre a contaminação do açaí, a fruta mais consumida no Pará". 

 

Jornal Nacional, Edição do dia 25/10/2011 - Disponível em <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/10/secretaria-de-saude-de-belem-identifica-surto-
do-mal-de-chagas.html> 

 
As notícias acima são de datas diferentes, mas apontam para um problema que colocam o açaí como suspeito 
pela transmissão de doença de Chagas, um mal que acomete populações em diversas regiões do mundo e 
tem sua infecção provocada por agentes em complexos ciclos biológicos, sendo a Bahia um Estado endêmico.  
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre o assunto. 
 

a) A transmissão da doença de Chagas se faz pelas fezes infectadas do barbeiro por protozoários 
chamados Trypanosoma cruzi.  

b) O mal de Chagas tem sua infecção provocada pelo triatomíneo Aedes aegypti também implicado na 
transmissão da dengue. 

c) Produtos como açaí e cana-de-açúcar são implicados na transmissão da doença de Chagas por 
portarem naturalmente Trypanosoma cruzi, que é eliminado na pasteurização.  

d) A doença de Chagas tem seu ciclo de transmissão envolvendo barbeiros e o protozoário Leishmania 
chagasi e caracteriza-se por cardiopatias. 

e) O Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas e tem como vetores todo inseto 
hematófago. 

 
QUESTÃO 14. 
Organismos geneticamente modificados são largamente utilizados na agricultura e, por vezes, são plantas 
transgênicas alteradas por manipulação gênica para corrigir problemas de produtividade dando resistência a 
pragas ou herbicidas. A maior empresa de produção de sementes transgênicas do mundo é a Monsanto que 
responde por cerca de 90% de toda semente geneticamente modificada em uso. A Monsanto, ao comercializar 
suas sementes, impede o agricultor de guardar parte da sua produção para o plantio no ano seguinte, 
conforme o modo tradicional. Diante desse impedimento, a Monsanto tem levado muitos agricultores aos 
tribunais por violação dos seus direitos comerciais sobre estas sementes. 
 

Os benefícios de sementes transgênicas, em termos de produtividade, são indiscutíveis, porém, seu uso 
indiscriminado tem levado a sérias discussões sobre o tema. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela 
correta sobre esse assunto. 
 

a) Com relação à segurança alimentar, dados definitivos afirmam que alimentos com composição de 
transgênicos não apresentam nenhuma restrição ao consumo humano, assim, nenhuma nação do 
mundo se opõe à livre comercialização dos mesmos. 

b) O inconveniente da lavoura transgênica, que utiliza nas sementes genes resistentes a herbicidas, é a 
necessidade de pulverizações mais intensas desses defensivos agrícolas. 

c) Plantações com sementes transgênicas não oferece riscos ao ambiente, pois na polinização cruzada 
com plantas da mesma espécie, que não sejam transgênicas, não é possível produzir sementes férteis. 

d) Em uma plantação de vegetais transgênicos, cultivares não transgênicos da mesma espécie de 
plantações vizinhas podem ser polinizadas por insetos ou pelo vento, possibilitando a uma planta não 
transgênica, produzir sementes transgênicas. 

e) Plantas provenientes de sementes transgênicas, de modo geral, resistem bem a herbicidas, porém, o 
grande inconveniente é não resistir a inseticidas, o que termina gerando um decréscimo na 
produtividade em função da ação mais intensa das pragas.  

 
QUESTÃO 15. 
Após o acidente nuclear na Usina de Fukushima no Japão, em março de 2011, em decorrência de um 
terremoto seguido de tsunamis, a discussão dos perigos da energia nuclear levou a Alemanha a anunciar que 
todas as suas 17 usinas atômicas serão fechadas até 2022. No Brasil, há uma tendência de ampliação do 
programa nuclear com previsão de instalação de mais seis usinas até 2030. 
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Informações sobre radioatividade, produção e perigos de energia nuclear são mostradas nas alternativas 
abaixo. Identifique a única correta sobre o assunto. 
 

a) A utilização de energia nuclear é suficientemente segura no Brasil, que nunca testemunhou um 
acidente nuclear em seu território, ao contrário do Japão, da Ucrânia (na antiga URSS) e dos Estados 
Unidos. 

b) Os resíduos nucleares, produtos da utilização dos materiais radioativos nas usinas nucleares, exigem 
armazenamento específico de modo a proteger as pessoas e o ambiente, demandando espaços 
isolados por tempo indeterminado. 

c) Os danos da radioatividade à saúde restringem-se aos malefícios causados à pele. Por esta razão, 
após acidentes em que há liberação de radioatividade, as pessoas devem tomar banho imediatamente 
e se isolar com roupas grossas. 

d) O Brasil dispõe de 4 usinas nucleares funcionando em seu território, todas próximas ao mar em Angra 
dos Reis, no Rio de Janeiro, em função da utilização das águas marinhas para a refrigeração dos 
reatores nucleares. 

e) A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), vinculada ao Ministério das Minas e Energia, é o 
órgão, no Brasil, responsável estritamente pela fiscalização da produção de energia nuclear nas usinas 
brasileiras. 

 
QUESTÃO 16. 
O crescimento econômico do Brasil tem levado a discussões sobre a demanda crescente por energia. 
Frequentemente, noticia-se que a matriz energética do Brasil é uma das mais limpas do mundo, sendo, em sua 
grande parte, proveniente de energia hidroelétrica. A matriz energética brasileira, em 2010, apresentava a 
configuração que pode ser visualizada na seguinte figura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revista Veja, Edição 2177, 11 de agosto de 2010, p. 114 (com adaptações). 

 

c) Com 2% na composição da matriz energética nacional, a energia nuclear, apesar de não ser renovável, 
é considerada limpa por não emitir gases de efeito estufa. 

d) A energia eólica é considerada a mais limpa existente, pois ela é de fonte renovável, tendo como um 
dos inconvenientes interrupções temporárias na sua geração, em função da dependência dos ventos. 

e) A energia da biomassa, como a gerada por etanol, biogás, biodiesel, é exemplo de energia renovável e 
limpa, pois vem de produção agrícola e sua combustão não produz gases de efeito estufa. 

 
 

QUESTÃO 17. 
 

“Um grupo de pesquisadores franceses afirma que a transformação das florestas tropicais no centro do 
continente africano em savanas, ocorrida há 3 mil anos, pode ter sido influenciada pela presença humana. O 
estudo foi divulgado na revista 'Science'. Durante anos, os cientistas explicaram a transição como uma 
consequência apenas das mudanças climáticas que o planeta sofreu. Agora, os pesquisadores acreditam que 
uma alteração tão drástica não poderia ser apenas ação da natureza e precisaria contar com a participação 
humana.” 
 

Globo Natureza, Disponível em <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/02/florestas-tropicais-na-africa-podem-ter-virado-savanas-por-acao-humana.html> 

 

A explicação dos cientistas sobre a ação humana na mudança de um bioma de floresta tropical para a savana, 
presente no centro da África, abre uma perspectiva histórica para a visualização de consequências de ações 
antrópicas, atualmente em curso, em regiões semelhantes. Identifique abaixo a alternativa incorreta sobre 
consequências dessas ações danosas. 
 

a) O desmatamento para a prática agrícola, seja pecuária, com plantio de gramíneas, ou outra cultura, 
pode interferir no regime de chuvas em uma região levando à seca e morte da cobertura vegetal. 

Com base na matriz energética brasileira e diante das 
preocupações ambientais atuais, identifique a alternativa 
incorreta. 
 
 

a) A hidroeletricidade é não poluente e renovável, 
primeiro por não exigir nenhuma queima de 
combustível, segundo por aproveitar o curso de 
água dos rios que são constantemente alimentados 
pela natureza. 

b) A infraestrutura para a instalação de usinas 
hidroelétricas contribui para o aumento do efeito 
estufa, uma vez que a inundação de grandes áreas 
com árvores submersas, estas em decomposição, 
produzem gases tóxicos e de efeito estufa. 
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b) A erosão e o empobrecimento dos solos acarretados pela eliminação da cobertura vegetal natural 
contribuem para a desertificação. 

c) Elevação das temperaturas, proliferação de pragas e doenças são verificadas após a derrubada 
indiscriminada de formações florestais naturais como uma floresta tropical. 

d) O prejuízo na reposição do oxigênio atmosférico, acarretado pela eliminação da floresta tropical, é uma 
das consequências mais preocupantes em função do aumento da taxa de gás carbônico na atmosfera. 

e) O desmatamento causa danos ao patrimônio biológico com a destruição e extinção de diferentes 
espécies, que podem provocar desequilíbrios na cadeia trófica, entre outras consequências. 

 
 
QUESTÃO 18. 
 

“A Marinha do Reino Unido enviará um navio de guerra, o HMS Dauntless, ao Atlântico Sul. O Ministério da 
Defesa britânico indicou se tratar de deslocamento de rotina. Recentemente, cresceu a tensão entre Reino 
Unido e Argentina pela soberania das Malvinas; em abril, a guerra vencida pelos britânicos completará 30 
anos.” 

 
Jornal Folha de São Paulo, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2012, mundo A11. 

 
Em abril de 2012, completarão 30 anos da Guerra das Malvinas. Sob ânimos exaltados, argentinos mais uma 
vez, reivindicam direitos históricos sobre as ilhas. Analise as alternativas seguintes e assinale aquela incorreta 
sobre os fatos históricos da Guerra das Malvinas. 
 

a) A derrota da Argentina na Guerra das Malvinas teve como consequência o enfraquecimento da junta 
militar que governava o país levando-a a queda e a restauração da democracia. 

b) A vitória dos britânicos nesse episódio de guerra possibilitou que o governo conservador inglês de 
Margaret Thatcher obtivesse a vitória nas eleições de 1983. 

c) Apesar do forte apoio que a Argentina recebeu dos Estados Unidos, a vantagem bélica inglesa foi 
indiscutivelmente superior aos contingentes argentinos, embora o Reino Unido estivesse a 13.000 
quilômetros de distância. 

d) No contexto da Guerra Fria, a comunidade internacional não era favorável à ação violenta em um 
deles, diante de todos os conflitos fronteiriços no mundo, portanto, não apoiaram a Argentina. 

e) A situação política e econômica da Argentina, no contexto da Guerra das Malvinas, era de um país com 
90% de inflação anual, recessão profunda, governado por militares em descrédito, que viam na guerra 
uma forma de recuperação do prestígio político. 

 
QUESTÃO 19. 
O filho ilustre do recôncavo baiano, conhecido como "Poeta dos Escravos", Castro Alves, viveu apenas 24 
anos, porém, está eternizado na sua obra poética e nas muitas homenagens que honram seu nome em praças, 
monumentos, instituições educacionais, ruas e até em cidade. Um importante museu biográfico que abriga um 
acervo de objetos que pertenceram ao poeta e sua família, denominado Parque Histórico Castro Alves, está 
localizado em: 
 

a) Salvador, próximo à praça que recebe seu nome. 
b) Cabaceiras do Paraguaçu, local do seu nascimento. 
c) Castro Alves, cidade que o homenageia com o seu próprio nome. 
d) Muritiba, cidade da fazenda Cabaceiras, onde o poeta nasceu. 
e) Cachoeira, que abriga o museu em um dos seus casarões histórico. 

 
QUESTÃO 20. 
Cabaceiras do Paraguaçu emancipou-se do município de Muritiba em 1989 e faz parte de uma rica região 
baiana em seus vários aspectos, do econômico ao cultural. Assinale a alternativa correta sobre a localização 
geográfica do município de Cabaceiras do Paraguaçu. 
 

a) O município faz parte da Microrregião de Santo Antônio de Jesus e também do Recôncavo Baiano. 
b) O município integra a Microrregião de Salvador e o Recôncavo Baiano. 
c) O município faz parte da Microrregião de Feira de Santana e do polígono das secas. 
d) O município localiza-se na Microrregião de Santo Antônio de Jesus, no polígono das secas. 
e) O município integra a Microrregião de Salvador, fazendo parte da região metropolitana. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 21 a 40 
 
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa 
coerente com a pergunta dada.  

 
QUESTÃO 21. 
Com relação à NOAS 01/01, analise a afirmativas seguintes. 
 

I- Fortalecer a capacidade de planejamento e organização dos sistemas estaduais, articulando e 
integrando os sistemas municipais.  

II- Criar as Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite, para negociação, pactuação, articulação e 
integração entre gestores.  

III- Concluir a habilitação de 100% dos municípios à gestão descentralizada do SUS e agilizar a habilitação.  
 
Sobre os objetivos da NOAS 01/01, é correto o que se afirma em: 
 

a) apenas no item I. 
b) apenas no item II. 
c) apenas no item III. 
d) apenas nos itens I e III. 
e) nos itens I, II e III. 

 
QUESTÃO 22. 
São atribuições comuns às esferas federal, estadual e municipal, exceto: 
 

a) fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. 
b) definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. 
c) promover a articulação da política e dos planos de saúde. 
d) promover articulação com órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades 

representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, áreas 
e serviços de saúde. 

e) definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 23. 
Modalidade na qual, empresas, que, na maioria, não dispõem de serviços próprios e, predominantemente, 
contratam serviços médicos de terceiros. Sua estrutura inclui o credenciamento de médicos, hospitais e 
serviços auxiliares de diagnósticos e de terapêutica. A explicação anterior refere-se a: 
 

a) Autogestão. 
b) Cooperativa Médica. 
c) Filantrópica. 
d) Seguradora de Saúde. 
e) Medicina de Grupo. 

 
QUESTÃO 24. 
Sobre os modelos assistenciais, assinale a alternativa correta. 
 

a) O modelo médico – sanitarista privatista é o mais conhecido e prestigiado, apesar de não contemplar o 
conjunto dos problemas de saúde de toda a população. 

b) O modelo sanitarista campanhista predominou até meados do século XX e objetivava 
fundamentalmente sanear a zona rural a fim de garantir a produção agrícola de cana de açúcar e a 
extração de ouro. 

c) O movimento da reforma sanitária, que teve início na década de 1950, representou um movimento da 
elite intelectual presente nas universidades e resultou na consolidação do modelo médico-assistencial 
privatista. 

d) A distritalização converge para um processo político-organizativo de reorientação do sistema de saúde, 
com ênfase no nível estadual, capaz de facilitar o desenvolvimento de modelos de atenção 
comprometidos com a construção do SUS. 

e) A implantação de distritos sanitários exige uma mudança na organização e no funcionamento das 
secretarias de saúde, preocupando-se, fundamentalmente, com a oferta de serviços aos usuários que 
constituem a demanda espontânea. 

 
QUESTÃO 25. 
Referente à Portaria 154/MS, de 24 de janeiro de 2008, que cria os núcleos de apoio à saúde da família 
(NASF), assinale a alternativa correta. 
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a) Na composição da modalidade NASF 1, contudo, não se encontra presente o mínimo de três 
profissionais de nível superior não coincidentes. 

b) Apoia a inserção de saúde do idoso na rede de serviços e o processo de territorialização e 
regionalização a partir da atenção básica. 

c) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS, 
trabalhando com tecnologias de ponta. 

d) As duas modalidades de NASF podem ser instituídas de forma concomitante nos Municípios e no 
Distrito Federal, desde que haja necessidade. 

e) O NASF é composto de nove áreas estratégicas, são elas: controle da hipertensão arterial; saúde da 
criança/do adolescente e do jovem; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação e 
nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/ práticas corporais; 
práticas integrativas e complementares. 

 
QUESTÃO 26. 
Considere as assertivas abaixo sobre saúde materno-infantil no Brasil. 
 

I- Morte materna tardia é aquela ocorrida por causas obstétricas diretas ou indiretas mais de 42 dias, 
porém, menos de 2 anos após o término da gravidez. 

II- Mortes obstétricas indiretas são aquelas resultantes de doenças existentes antes da gravidez ou de 
doenças que se desenvolvem durante o período, não devidas a causas obstétricas diretas, mas que 
foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 

III- As principais causas de mortalidade infantil são originadas no período pós-neonatal. 
IV- O coeficiente de mortalidade infantil não sofre influência das campanhas de vacinação.  

 
É correto o que se afirma em: 
 

a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas I, II e IV. 
d) apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
QUESTÃO 27. 
Sobre o índice de Swaroop e Uemura, marque a alternativa incorreta. 
 

a) Em determinado local, onde o indicador de Swaroop-Uemura é alto, pode-se afirmar que a desnutrição 
protéico calórica nesse local pode ser pouco prevalente. 

b) Em países desenvolvidos, este índice apresenta valores entre 80 e 90%. 
c) É um bom indicador da qualidade de vida da população. 
d) É capaz de analisar a tendência da mortalidade. 
e) No seu denominador, temos a população exposta. 

 
QUESTÃO 28. 
Nosso país, décadas atrás, era marcado por alta taxa de fecundidade, assim como, a mortalidade infantil 
elevada e baixa esperança de vida ao nascer. Isso fazia com que tivéssemos uma pirâmide etária 
predominantemente de crianças e jovens. Com o desenvolvimento brasileiro, nossa pirâmide vem sofrendo 
alterações ao longo dos anos. Com relação à transição demográfica, considere as assertivas abaixo. 
 

I- O envelhecimento da população nos últimos anos processou-se de forma abrupta, muito mais rápida do 
que nos países europeus.  

II- O primeiro estágio da teoria da transição demográfica caracteriza-se por baixas taxas de fecundidade e 
mortalidade. 

III- A quinta fase da teoria da transição demográfica é aquela em que a população ainda se encontra em 
fase de instabilidade de seus coeficientes de natalidade e mortalidade e com um crescimento 
populacional ainda significativo.  

 
É incorreto o que se afirma em: 
 

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

 
QUESTÃO 29. 
Em um estudo de casos e controles (dados hipotéticos), encontramos os seguintes dados: 
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Uso de anticoncepcionais orais TVP 

   

Sim 50 200 

Não 10 300 

TOTAL 60 500 

  
O valor de risco relativo estimado é: 
 

a) 5,7. 
b) 7,2. 
c) 7,5. 
d) 9,3. 
e) impossível de ser calculado. 

 
QUESTÃO 30. 
Com relação às hepatites virais, analise os itens abaixo como (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(    ) A hepatite delta tende a ser mais grave quando ocorre coinfecção com o vírus da hepatite B. 
(   ) Na infecção pelo vírus da hepatite A, anticorpos de classe IgG, IgA e IgM são clinicamente importantes 

para o diagnóstico.  
(   ) Na hepatite por vírus B, a primeira fase é de imunotolerância, e no adulto tem a duração de 2 a 4 semanas. 
(   ) A verificação da imunidade para a hepatite B adquirida, após o uso das três doses da vacina, pode ser feita 

pela pesquisa de HbsAg. 
 

Após análise dos itens anteriores, marque a sequência correta de cima para baixo. 
 

a) F, V, V, F. 
b) V, V, V, F. 
c) F, F, V, V. 
d) F, V, V, V. 
e) F, V, F, V. 

 
QUESTÃO 31. 
Observamos icterícia em cerca de 60% dos recém-nascidos em sua primeira semana de vida. Sobre o assunto 
marque a alternativa incorreta. 
 

a) RN amamentados, exclusivamente, no seio materno são fisiologicamente menos ictéricos do que os 
alimentados com fórmulas nos primeiros dias de vida. 

b) O Kernicterus corresponde ao achado anátomo- patológico da encefalopatia bilirrubínica. 
c) A icterícia, que surge nas primeiras 24 horas de vida, é considerada patológica. 
d) A icterícia decorrente de erros inatos do metabolismo, fibrose cística, colestase e sepse é conseqüente 

a aumento da fração direta da bilirrubina. 
e) Um dos fatores associados a uma icterícia fisiológica mais intensa incluem filhos de mães diabéticas. 

 
QUESTÃO 32. 
Com relação ao processo epidêmico, marque a alternativa incorreta. 
 

a) Surto e pandemia não são classificados pela sua progressão temporal. 
b) Surto é uma epidemia de proporção reduzida e pandemia é uma epidemia de proporção 

intercontinental. 
c) Nas epidemias maciças ou explosivas, os casos aparecem em rápida sucessão e num curto período de 

tempo. 
d) Nas epidemias progressivas, ou programadas, a progressão é mais rápida. 
e) O decréscimo epidêmico surge quando o número de casos regride a níveis mais baixos do que aqueles 

vigentes antes da eclosão da epidemia. 
 

QUESTÃO 33. 
Em relação à sífilis, analise os itens abaixo como (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(    ) A forma secundária pode ocorrer sem o aparecimento do cancro duro. 
(    ) Na sífilis primária é frequente a adenopatia inguinal, que geralmente é unilateral. 
(    ) Após um período de 3 meses, o cancro duro aparece, associado a linfadenopatia regional. 
(    ) A adenopatia periférica aparece em todos os casos de sífilis. 
(    ) A lesão do cancro duro caracteriza-se por múltiplas lesões, de fundo limpo, indolor e visível no pênis, com 

cura espontânea. 
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Após análise dos itens anteriores, marque a sequência correta de cima para baixo. 
 

a) V, V, V, F, F. 
b) F, V, F, F, V. 
c) F, F, V, V, V. 
d) V, V, F, V, F. 
e) V, V, F, F, F. 

 
QUESTÃO 34. 
Cerca de 1/3 da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Em todo mundo, estima-
se cerca de 9 milhões de novos casos de tuberculose (TB) por ano, com 3 milhões de óbitos. De acordo com 
as “Diretrizes para tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia”, de 2009, a viragem 
tuberculínica é definida como: 
 

a) aumento da enduração do TT maior ou igual a 10mm em relação a 1 TT realizado entre 2 semanas e 2 
anos após  TT anterior. 

b) teste tuberculínico ulcerado. 
c) aumento de 6mm ou mais em teste tuberculínico realizado 1 a 2 semanas após anterior. 
d) aumento de 5mm na enduração de teste tuberculínico repetido em qualquer espaço de tempo. 
e) transformação de teste tuberculínico previamente negativo, de qualquer enduração, em teste 

tuberculínico realizado em até 15 dias após anterior.  
 
QUESTÃO 35. 
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de mortalidade e a primeira causa de 
incapacidade no mundo. No atendimento a um paciente com AVC isquêmico, na fase aguda, é correto afirmar 
que: 

a) a hipotensão arterial é frequente. 
b) as soluções glicosadas devem ser evitadas. 
c) a antibioticoprofilaxia é recomendada devido ao risco de aspiração pulmonar. 
d) a temperatura corporal elevada não é um fator relacionado ao pior prognostico. 
e) o decúbito do paciente deve ser mantido a 90 graus para reduzir as chances de edema cerebral 

precoce. 
 
QUESTÃO 36. 
Demência é uma condição que afeta principalmente indivíduos com mais de 60 anos de idade. Na última 
década, em decorrência dos casos de síndrome da imunodeficiência adquirida, o número de casos em jovens 
aumentou. Com relação à doença de Alzheimer, marque a alternativa incorreta. 
 

a) Não há alteração da consciência, tem um início insidioso e progressivo e alteração predominante.  
b) Podem apresentar delirium, quando ocorrem doenças clínico-metabólicas ou infecciosas. 
c) É possível a presença de convulsões, mas não são patognomônicos da doença. 
d) Os critérios prováveis para o diagnóstico de doença de Alzheimer são degeneração subcortical e perda 

da memória. 
e) O tratamento da doença de Alzheimer é feito com anticolinesterásicos. 

 
QUESTÃO 37. 
No mundo, a DPOC acomete mais de 50.000.000 de pessoas, e, no Brasil, estima-se que existam mais de 
7.000.000 de pessoas acometidas, com cerca de 275.000 internações ao ano. Segundo progressões da OMS 
para 2020, a DPOC será, globalmente, a quinta causa de morte. Sobre esta doença, considere as assertivas 
abaixo. 
 

I- A intervenção farmacológica, que melhor pode mudar a história natural da doença, é a oxigenoterapia 
suplementar.  

II- A DPOC é caracterizada por sintomas respiratórios agudos e progressivos, associados à limitação ao 
fluxo aéreo e presença de fator de risco. 

III- Exames de imagem não são fundamentais ao diagnóstico, mas têm importância no diagnóstico 
diferencial.  

IV- As únicas medidas terapêuticas que modificam a sobrevida de pacientes com DPOC são cessação de 
tabagismo e oxigenoterapia, quando indicada.  

 

È correto o que se afirma em: 
 

a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas I, II e IV. 
d) apenas II e III. 
e) apenas I, III e IV. 
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QUESTÃO 38. 
Assinale a alternativa incorreta quanto aos modelos de proteção social em saúde. 
 

a) No modelo de proteção individual, o Estado não assume para si a responsabilidade de garantia da 
proteção universal à saúde e protege apenas alguns grupos mais pobres.  

b) As características do modelo bismarkiano são cobertura de seguro obrigatório, financiamento provindo 
de contribuição de trabalhadores e empregadores e garantia de asseguramento aos desempregados 
por parte do estado. 

c) O modelo Semashko é estruturado em redes hierarquizadas e regionalizadas de serviços com 
responsabilidades muito bem delimitadas e gerido pelos diferentes níveis da administração estatal. 

d) O programa atual de reforma proposta para o sistema de saúde dos EUA prevê a obrigatoriedade do 
seguro saúde e a adoção uma regulação mais rígida para as seguradoras. 

e) Os modelos universais de proteção à saúde, correspondentes ao sistema de proteção social do tipo 
seguridade social, concretizam-se em sistemas nacionais de saúde, financiados com recursos privados 
provenientes dos impostos gerais, sendo os mais eficientes, com maior impacto positivo sobre as 
condições de saúde. 

 
QUESTÃO 39. 
Com relação às ações/funções da vigilância sanitária (VISA), marque a alternativa incorreta. 
 

a) O controle de bens de consumo e da prestação de serviços, que direta ou indiretamente se relacionam 
com a saúde, constituem ações básicas da VISA. 

b) Ações predominantemente sobre riscos reais e potenciais, aos quais estão expostos os cidadãos e 
consumidores, apresentam natureza essencialmente preventiva. 

c) Atuação abrange o controle de bens de consumo e prestação de serviços apenas diretamente 
relacionados com a saúde. 

d) Possuem variadas categorias de objetos de cuidado, com medicamentos, alimentos, bebidas, ambiente 
de trabalho, portos, aeroportos e serviços de saúde. 

e) Constituem tanto uma ação de saúde quanto um instrumento de organização econômica da sociedade, 
exercendo função mediadora da relação entre produtores e consumidores. 

 
QUESTÃO 40. 
Com relação à hipertensão arterial, assinale a alternativa correta. 
 

a) O uso de betabloqueadores de terceira geração pode ocorrer retardo da gliconeogênese e as 
manifestações clínicas da hipoglicemia serem mascaradas. 

b) O tratamento da HAS é baseado nos níveis pressóricos e na idade do paciente. 
c) Os diuréticos são as drogas preferenciais na hipertensão estágio I. 
d) Os bloqueadores dos canais de cálcio são as drogas de escolha para os pacientes nefropatas. 
e) Os antagonistas dos canais de cálcio não reduzem a morbidade e mortalidade cardiovascular. 
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