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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 Processo de Seleção. 

 
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 seqüência 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 socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas 

eletrônicas, gravadores, 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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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! 
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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.  

 
TEXTO 01 
LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 07 
 

 
Quem pode conter o fluxo? 

(Vange Leonel) 
 

As redes sociais ganharam relevância e visibilidade com o surgimento da web 2.0, termo que se 
refere à segunda geração de serviços mais interativos na internet. Nela, o usuário tem voz e interage 
cotidianamente com os fornecedores de conteúdos e notícias, pode publicar seu próprio blogue e torna-se, 
ele próprio, filtro, produtor e divulgador de informações. Sites como Orkut, Facebook e Twitter são frutos 
desta web 2.0 mais interativa. Como resultado desta nuvem de vozes múltiplas e aparentemente 
disparatadas, nascem convergências, mas também muitas discordâncias, nem sempre travadas em alto 
nível. 

Frases curtas no twitter escritas às pressas ou observações postadas no facebook sem muita 
reflexão já renderam muita dor de cabeça para algumas celebridades (que se dizem “patrulhadas” como se 
estivessem “falando” em praça pública). Ações judiciais podem atingir também usuários anônimos que 
estrebucham racismo e outros preconceitos, achando que a rede aceita tudo. 

Não. A rede não aceita tudo. E não precisa de censura prévia. Quando há abuso na web (pedofilia, 
homofobia, xenofobia e qualquer discurso de ódio), existem meios para denunciá-lo. Pode-se acionar o 
ministério público do seu estado, registrar a ocorrência e esperar que os procuradores decidam se é ou não 
caso de polícia. 

Há outros assédios menos graves na web, e estes fazem parte da cultura das redes sociais: são os 
praticados pelos “trolls”. O termo “troll”, diz a Wikipédia, nasceu numa das primeiras redes da internet 
(Usenet) e se refere àquela “pessoa cujo comportamento tende sistematicamente a desestabilizar uma 
discussão, provocar e enfurecer as pessoas envolvidas nela”. 

Existe uma máxima nas redes: “não alimente os trolls”. Ou seja: ignore-os e não dê ibope a eles. 
Minha regra, porém, é outra: se o “troll” é anônimo e inofensivo, eu ignoro; se é nefasto e faz apologia a 
qualquer atitude criminosa, eu denuncio; e se o “provocador” é famoso (na web e fora dela), aí eu respondo, 
debato, enfrento e discuto – em alto nível. 

Os “provocadores com ibope” como o comediante Danilo Gentili, do programa CQC da TV 
Bandeirantes, chocou a comunidade judaica ao fazer piada racista no Twitter. Seu colega, Rafinha Bastos, 
acha que pode existir humor em piadas sobre estupro. Dá pra ignorar esses “provocadores”? Muitos me 
aconselham a “não alimentar” o ibope deles. A jornalista Cilmara Bedaque rebateu no mesmo Twitter: “O 
ibope é do cara. Meu negócio é promotoria e patrocinadores tirando apoio”. Assim, é preciso, acredito, 
confrontar esse tipo de “provocador com ibope”, enviando enxurrada de e-mail para portais, escrevendo 
posts em blogues e repercutindo nas redes sociais. 

Finalmente, essas redes são um espaço público para organizar manifestações espontâneas como foi 
o “Churrascão de gente diferenciada”, que, em quatro dias, reuniu centenas de pessoas para protestar 
festivamente pela construção de uma estação de metrô no bairro paulistano de Higienópolis, contra a 
vontade de parte da elite local. 

A rede, assim, vai aprendendo a viver em comunidade, a se autorregular, como uma sociedade de 
fato. A internet, ao contrário do que pensam alguns luminares que perderam o bonde, não é uma “coisa 
diferenciada”, “um espaço em separado”, “uma bolha” ou “uma bobagem”. Web é fluxo e não existe “dentro 
da rede” ou “fora da rede”. Tudo flui. E quem pode conter o fluxo? 
 

LEONEL, Vange. Quem pode conter o fluxo?. In: Fórum, nº. 99, Junho de2011, p. 15. 

 
QUESTÃO 01. 
De acordo com o texto, as redes sociais representam: 
 

a) um perigo social, por ser um espaço difusor de atitudes preconceituosas. 
b) um perigo apenas para aqueles que fazem parte das redes de pedofilia e xenofobia. 
c) espaços privados onde se aprende a viver em comunidade. 
d) mais um espaço que compõe a sociedade e, por isso mesmo, cria seus mecanismos de 

autorregulação e de sobrevivência em comunidade.  
e) um espaço separado da sociedade, que não permite a organização de manifestações espontâneas. 
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QUESTÃO 02. 
No geral, o assunto principal do texto é: 
 

a) a indisponibilidade das redes sociais na vida contemporânea. 
b) o atrelamento dos cidadãos às redes sociais nesta era moderna. 
c) as diversas formas de uso imutável das redes sociais, na atualidade. 
d) as redes sociais e o seu uso comunitário para o mal. 
e) as redes sociais e sua relação com a vida social e seus sistemas, em geral. 

 
QUESTÃO 03. 
Os gêneros textuais são as diversas formas de texto que um sujeito usa para se expressar na sociedade, ou 
seja, uma propaganda, uma piada, um ensaio crítico, etc. No que se refere ao gênero, podemos classificar o 
texto “Quem pode conter o fluxo?” como: 
 

a) uma notícia, pois narra fatos do cotidiano. 
b) uma crônica literária, por conter elementos poéticos. 
c) um artigo de opinião, que relaciona fatos e argumentos. 
d) uma entrevista, que cita outros autores. 
e) um artigo científico, nos moldes das revistas acadêmicas. 

 
QUESTÃO 04. 
No trecho “A internet, ao contrário do que pensam alguns luminares que perderam o bonde...”, o trecho em 
destaque, no texto, é uma metáfora que faz alusão aos: 
 

a) intelectuais, que parecem não analisar a história atual. 
b) teimosos, que não compreendem a realidade local. 
c) professores preocupados com a interferência da internet. 
d) estudiosos do fenômeno das redes, que reconhecem sua importância. 
e) estudantes contemporâneos, que são influenciados pelas redes sociais. 

 
QUESTÃO 05. 
No trecho “Não. A rede não aceita tudo. E não precisa de censura prévia”, a palavra em destaque terá o 
sentido prejudicado se for trocada por: 
 

a) condenação. 
b) julgamento. 
c) admoestação. 
d) repreensão. 
e) censo. 

 
QUESTÃO 06. 
No trecho “Frases curtas no twitter escritas às pressas...”, o termo, em destaque, necessita da crase, de 
acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa. Dentre as opções a seguir, temos termos destacados, 
em que a crase é utilizada pelo mesmo motivo, EXCETO: 
 

a) Vive à custa da mãe. 
b) Chegou à meia-noite em ponto. 
c) Estava à espera do pai. 
d) Comeu a lasanha à moda da casa. 
e) Seguiu à risca os ensinamentos do professor. 

 
QUESTÃO 07. 
No trecho “Seu colega, Rafinha Bastos, acha que pode existir humor em piadas sobre estupro”, as vírgulas 
do trecho em destaque estão de acordo com a norma porque: 
 

a) separam termos idênticos. 
b) separam oração adverbial. 
c) isolam termo explicativo. 
d) isolam o vocativo. 
e) as vírgulas destacadas não estão de acordo com a norma. 
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TEXTO 2 
LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 08 E 09. 
 

 
A mulher  

(Caetano Veloso) 
Lá vai ela 
Lá vai a mulher subindo 
A ponta do pé tocando ainda o chão 
Já na imensidão 
É lindo 
Ela em plena mulher 
Brilhando no poço de tempo que abriu-se 
Ao rés de seu ser de mulher 
Que se abriu 
Sem ter que morrer 
Todo homem viu 

Disponível em: http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/357794/. Acesso em 22/11/2011. 

 
QUESTÃO 08. 
A música de Caetano Veloso, embora curta, apresenta-nos elementos de uma questão social importante. A 
partir da leitura do texto, podemos afirmar que ele: 
 

a) propõe um debate sobre as conquistas da mulher, na sociedade em que vivemos. 
b) debate e apresenta as condições objetivas de conquista política pelas mulheres. 
c) analisa o papel da mulher nas sociedades antigas. 
d) rebate a ascensão da mulher na sociedade contemporânea. 
e) retifica as conquistas femininas na sociedade atual, com o apoio dos homens. 

 
QUESTÃO 09. 
Sobre o trecho “Já na imensidão/ É lindo/ Ela em plena mulher/ Brilhando no poço de tempo que abriu-se...”, 
podemos afirmar que: 
 
I. O termo ‘já’ é um advérbio que nega a informação posterior. 
II. A palavra ‘lindo’ é um advérbio de qualidade. 
III. O termo ‘plena’ é um adjetivo, tendo como função qualificar o substantivo ‘mulher’. 
IV. O termo ‘se’ na última estrofe, em destaque, não está colocado corretamente, se observarmos a norma 
padrão. 
 
Após a análise, marque a alternativa adequada. 
 

a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) As alternativas I, II e III estão corretas. 
c) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
d) As alternativas III e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
TEXTO 3 
ANALISE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 10 A 12. 
 

 

 

 

 

 

 

Glauco. Disponível em: http://revistamodafoca.blogspot.com/2009/11/historias-para-boi-dormir.html 

 

http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/357794/
http://revistamodafoca.blogspot.com/2009/11/historias-para-boi-dormir.html
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QUESTÃO 10. 
As charges e tiras são um gênero textual marcado pelo humor e pela crítica social construída a partir de 
símbolos, que incluem desenhos e palavras, entre eles, as figuras de linguagem. Outras charges e esta, 
especificamente, são marcadas, pelo uso da(o): 
 

a) antítese. 
b) metonímia. 
c) hipérbole. 
d) aliteração. 
e) ironia. 

 
QUESTÃO 11. 
A relação de humor e crítica presente nesta charge é construída a partir da: 
 

a) relação intertextual entre um ditado popular e a realidade sociopolítica do país, organizada pela 
imagem. 

b) relação entre um provérbio e a realidade brasileira, sem intermédio do texto não-verbal. 
c) referência, apenas, à cultura popular e às histórias contadas pelo povo. 
d) apenas referências retiradas dos jornais de circulação nacional, com o auxílio das imagens. 
e) predominância das referências orais sobre as imagéticas. 

 
QUESTÃO 12. 
Sobre as questões sintático-semânticas do trecho “Senador diz que é inocente”, podemos afirmar que: 
 
I. A sentença apresenta três verbos e um adjetivo. 
II. O trecho “que é inocente” é uma oração subordinada que possui como função completar o sentido do 
verbo dizer.  
III. Trata-se de um período formado por duas orações coordenadas. 
IV. A partícula ‘que’ é um pronome relativo. 
 
Está(ão) CORRETA(S): 

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

 

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

 
 

QUESTÃO 13. 
No dia 31 de outubro de 2011, segundo a ONU, o mundo atingiu a marca dos 7 bilhões de pessoas. 
Projeções apontam para a existência de 9,3 bilhões de habitantes na Terra no ano de 2050. Estudiosos e 
especialistas em demografia do mundo inteiro manifestam preocupações diante desses dados. Sobre isso, 
analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA. 

a) O aumento na fecundidade das populações humanas associadas à diminuição das guerras, 
posterior à 2ª Guerra Mundial, pode ser considerada o principal fator de crescimento populacional 
mundial. 

b) O aumento populacional humano na Terra traz questões problemáticas que envolvem o balanço 
entre população idosa e jovem, o uso de recursos naturais, fluxo migratório e desenvolvimento 
sustentável de zonas urbanas. 

c) Os problemas acarretados pelo aumento populacional humano podem ser notados, atualmente, nos 
países mais pobres da África, onde as taxas de fecundidade decrescem e as populações 
envelhecem rapidamente gerando desemprego. 

d) Avanços na profilaxia, na pesquisa médica e farmacêutica, contribuem para o aumento 
populacional. Assim, a população crescendo em progressão geométrica e a produção de alimentos 
em progressão aritmética, apontam problema do aumento populacional. 

e) O grande problema do aumento populacional da humanidade encontra-se na falta de espaço 
geográfico para a sua distribuição. A competição por espaço com outras espécies trará doenças 
epidêmicas que dizimarão a espécie humana. 
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QUESTÃO 14. 
A chamada "Primavera Árabe" desencadeada, a partir de dezembro de 2010, desenrola-se motivada por 
inúmeros fatores que geraram uma onda revolucionária, expressando-se por manifestações e protestos aos 
extremos da guerra civil. Nestes eventos, é notável a participação popular que contou com o uso das mídias 
sociais em sua organização. Sobre isso, é CORRETO afirmar: 

a) Todas as nações acometidas por este evento revolucionário fazem parte do mundo árabe e esta 
revolução se disseminou localizadamente no Oriente Médio, estendendo-se pela península árabe. 

b) Característica comum a todos os países que registraram a revolta é apresentarem regimes 
monárquicos autoritários e totalitários, com forte presença de teocracias islâmicas e de outras 
religiões. 

c) Os regimes, em xeque, das revoltas nasceram do nacionalismo árabe, entre as décadas de 1950 e 
1970, mas se transformaram em governos repressores sem oposição, em função das perseguições 
políticas. 

d) Um dos principais fatores desencadeadores da “Primavera Árabe” está no forte fluxo turístico que, 
genericamente, estes países recebem, o que proporcionou a chegada de ideias revolucionárias, 
sobretudo, aquelas vindas da Europa. 

e) Um fato que chama a atenção, nestas revoluções, é sua autogestão, ou seja, embora, largamente, 
noticiadas na mídia, é conduzida e mantida pelos revoltosos das nações envolvidas sem o apoio de 
outras nações. 

 
QUESTÃO 15. 
O chamado "petróleo do pré-sal" da costa brasileira tem sido considerado como uma grande fonte de 
riqueza para o país. Estende-se do Alto Vitória até o Alto de Florianópolis, ou seja, do Norte da Bacia de 
Campos ao Sul da Bacia de Santos. Em que pese a importância para o país, o pré-sal tem sido motivo de 
inúmeras discussões no campo da política, economia e meio-ambiente.  

Aponte a alternativa abaixo que NÃO apresenta referências corretas sobre o assunto. 

a) O petróleo descoberto na camada do pré-sal brasileiro é considerado de média a alta-qualidade 
pela escala API (American Petroleum Institute) e se encontra em águas profundas, podendo chegar 
até a 8000m da superfície do mar, o que representa um desafio na tecnologia de perfuração e de 
prevenção de acidentes ambientais. 

b) Do ponto de vista ambiental, diante o vazamento de milhares de litros de petróleo na Bacia de 
Campos, no mês de novembro de 2011, discussões apontam o despreparo do governo brasileiro 
para lidar com acidentes dessa natureza, ainda mais quando se trata de águas profundas como as 
do pré-sal. 

c) No campo da política e economia, o pré-sal tem colocado em confronto os Estados produtores (Rio 
de Janeiro e Espírito Santo) de petróleo com os demais Estados da Federação, pela distribuição 
dos royalties. Estes Estados argumentam que parcelas maiores dos royalties compensariam os 
danos ambientais a que estão sujeitos. 

d) Do ponto de vista econômico, o modelo proposto para a exploração do pré-sal é o da concessão, 
onde o governo leiloa uma área e a empresa interessada paga royalties e taxas ao Estado, ao 
contrário, do modelo anterior chamado de produção partilhada, em que a União fica com um 
percentual da produção e as empresas com outra. 

e) Dentro da política de exploração do pré-sal, o governo prevê a criação de Fundo Social para 
receber parte da arrecadação da União e funcionará como fonte de recursos na realização de 
projetos e programas de combate à pobreza, desenvolvimento da educação, cultura, ciência e 
tecnologia e sustentabilidade ambiental. 

 
QUESTÃO 16.  
 

“Quando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada, em 1951, o continente se 
recuperava das feridas de duas guerras mundiais e uma série de conflitos diplomáticos que se 
estenderam por séculos. Os objetivos daqueles seis países fundadores (França, Alemanha Ocidental, 
Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) era evitar um novo grande conflito armado e, de quebra, 
integrar o grupo economicamente. Quarenta e um anos depois, em 1992, o projeto ganhou moeda 
única, mais membros e passou a ser chamado União Europeia, ao qual foram somados Grã-
Bretanha, Espanha, Portugal, Grécia, Dinamarca e Irlanda. Hoje, aquela ideia inicial de integração 
total da região parece mais frágil do que nunca. Culpa da crise do euro que, à medida que afunda a 
economia leva consigo a estabilidade que o bloco havia conquistado a duras penas até aqui.” 

Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/crise-economica-pode-arruinar-o-projeto-da-uniao-europeia. Acessado em novembro de 2011. 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/crise-economica-pode-arruinar-o-projeto-da-uniao-europeia


CADERNO DE QUESTÕES – Médico Clínico Plantonista  

 

CONCURSO PÚBLICO – ÁGUA FRIA / BAHIA, 08 DE JANEIRO DE 2012. 
8 

A análise do texto acima mostra um panorama que se delineia na zona do euro, permitindo a identificação 
de fatos presentes na atualidade. Marque a alternativa abaixo que NÃO representa informação correta 
sobre a temática. 
  

a) O acrônimo "pigs", "porcos" em inglês, está sendo usado para ilustrar o baixo desempenho das 
economias mais problemáticas da zona do euro: Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha (Spain em 
inglês), embora outras também estejam em situação preocupante como a Itália. 

b) Uma das pretensões da União Europeia é o fortalecimento do sentimento de pertencimento a um 
todo europeu, porém a crise reforça entre a população um já existente, ainda que pequeno, 
sentimento de rejeição ao bloco. 

c) A crise europeia, apesar de ser política e, sobretudo econômica, não tem gerado as taxas de 
desemprego, como visto em 2008. Não obstante a crise, as oportunidades de empregos têm atraído 
uma crescente leva de imigrantes, que é apontada como uma possível solução para a crise. 

d) Frente às sérias dificuldades econômicas da Grécia, a União Europeia aportou com um plano de 
ajuda que prevê empréstimo bilionário e perdão de 50% da sua dívida, expondo o fato de que 
alguns países, como a Grécia, não estavam estruturados financeiramente para participarem da 
União Europeia de forma mais equilibrada. 

e) Entre os principais fatores da crise na zona do euro, podem ser citados: carga tributária elevada, 
passivo previdenciário crescente e elevada dívida pública dos países, acentuados pelo uso de 
dinheiro público para salvamento de instituições privadas, o que gerou diminuição de arrecadação. 

 
QUESTÃO 17. 
Manifestações contra a corrupção no Brasil começam a tomar as manchetes dos veículos de comunicação. 
São organizadas, sem denominação política ou ideológica, e conclamadas a partir das redes sociais. É o 
espírito dos tempos atuais, em que a sociedade organizada procura seus caminhos fazendo uso das 
tecnologias da informação. Em matéria veiculada pela revista Veja, no mês de outubro de 2011, foi 
apresentado o dado de que 85 bilhões de reais de dinheiro público foram roubados em 2010 pelas vias da 
corrupção. Segundo a organização Transparência Internacional, em 2010, o Brasil ocupou a 69ª posição no 
ranking de países corruptos (o ranking vai do menos corrupto para o mais corrupto), apontando, como 
países menos corruptos, em 1º lugar, empatados, Dinamarca, Nova Zelândia e Singapura e, em último 
lugar, como mais corrupto, a Somália, em 178ª posição.   

Diante desse panorama e pelos últimos acontecimentos no campo da política brasileira, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Ao todo, sete ministros do Governo Dilma Rousseff, coincidentemente, remanescentes do Governo 
Lula, caíram, em função de denúncias de corrupção: Antônio Palocci, Nelson Jobim, Pedro Novais, 
Alfredo Nascimento, Wagner Rossi, Orlando Silva e Carlos Lupi. 

b) Pedro Novais, ex-ministro do Turismo, caiu em decorrência de várias denúncias. É acusado de 
pagar o salário da sua governanta e as despesas de uma festa, em um motel, com dinheiro público. 

c) Antonio Palocci, ex-ministro da Casa Civil, caiu devido às denúncias de enriquecimento ilícito - 
tendo seu patrimônio multiplicado em 20 vezes de 2006 a 2010 - e tráfico de influências. 

d) Orlando Silva, ex-ministro dos Esportes, foi acusado de envolvimento em esquema de desvio de 
recursos públicos a partir do Programa Segundo Tempo, beneficiando ONGs fantasmas que 
repassavam um percentual de seus faturamentos. 

e) Alfredo Nascimento, ex-ministros dos Transportes, caiu em função das denúncias de 
superfaturamento entre outros ilícitos; Wagner Rossi e Carlos Lupi, da Agricultura e do trabalho 
respectivamente, por causa de denúncias de irregularidades. 

 
QUESTÃO 18. 
Observe atentamente o texto abaixo. 
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A resposta dada à pergunta da personagem da figura acima, só terá utilidade se o viajante tiver um 
aparelho de GPS. Identifique, entre as alternativas abaixo, a que apresenta uma resposta inteligível e 
correta sobre a localização do município de Água Fria, no Estado da Bahia. 

a) Tem localização aproximada a 125 km ao norte da capital do Estado, na mesorregião do Nordeste 
Baiano e microrregião de Alagoinhas, limitando-se com os municípios de Sátiro Dias, Biritinga, 
Serrinha, Lamarão, Santanópolis, Irará, Ouriçangas, Aramari e Inhambupe. 

b) Localiza-se, aproximadamente, a 125 km ao norte de Salvador, na mesorregião do Nordeste Baiano 
e microrregião de Serrinha, limitando-se com os municípios de Sátiro Dias, Pataíba, Serrinha, 
Candeal, Santa Barbará, Irará, Ouriçangas, Pedrão e Inhambupe. 

c) Tem localização aproximada a 125 km ao norte de Salvador, na mesorregião do Centro Norte 
Baiano e microrregião de Feira de Santana, limitando-se com os municípios de Sátiro Dias, Pataíba, 
Serrinha, Candeal, Santa Barbará, Irará, Ouriçangas, Pedrão e Inhambupe. 

d) O município de Água Fria localiza-se a, aproximadamente, 125 km ao norte da capital baiana, na 
mesorregião do Nordeste Baiano e microrregião de Ribeira do Pombal, fazendo limites com os 
municípios de Sátiro Dias, Serrinha, Candeal, Santa Barbará, Irará, Ouriçangas, Pedrão e 
Inhambupe. 

e) Localiza-se, aproximadamente, a 125 km ao norte de Salvador, na mesorregião do Centro Norte 
Baiano e microrregião de Feira de Santana, limitando-se com os municípios de Sátiro Dias, 
Biritinga, Serrinha, Lamarão, Santanópolis, Irará, Ouriçangas, Aramari e Inhambupe. 
 

QUESTÃO 19. 
Segundo dados históricos, a região de Água Fria foi, primitivamente, habitada pelos índios tapuias e, em 
meados do século XVI, jesuítas se estabeleceram no local e iniciaram a catequese, construíram a igreja de 
São João Batista, formando o arraial de Água Fria. Do ponto de vista histórico e geográfico, identifique a 
alternativa que apresenta dados corretos sobre o município de Água Fria – BA. 

a) As terras que, atualmente, pertencem ao município de Água Fria, faziam parte da capitania 
hereditária do Castelo da Torre que pertenciam ao donatário Pero Lopes de Sousa, exploradas, 
inicialmente, para extração de madeira e, mais tarde, no cultivo de frutas nativas, como o caju. 

b) No processo de doação de terras, dentro das capitanias, conhecido como sesmarias, as terras 
atuais do município de Água Fria faziam parte da sesmaria de Garcia D'Ávila, posteriormente 
adquiridas, no ano de 1673 por João Peixoto Viegas para criação de gado bovino. 

c) Água Fria, atual município baiano, fazia parte original da sesmaria de Antônio Cardoso de Barros 
que ocupava o cargo de provedor-mor da Fazenda do Brasil, nomeado por Dom João III. Acusado 
de corrupção, abandonou a sesmaria, a qual passou a ser usada por posseiros na criação de gado. 

d) As terras atuais do município de Água Fria pertenciam à Sesmaria do Monjolinho, do sesmeiro 
Vasco Fernandes Coutinho, o qual destinou as suas terras férteis ao cultivo de pastagens para a 
criação de gado bovino, com intuído de explorar a carne, que era salgada e exportada, e o couro 
para os curtumes de sua propriedade. 

e) As terras do município de Água Fria foram doadas por Tomé de Souza ao então sesmeiro Francisco 
Pereira Coutinho que, no ano de 1673, começou seu negócio de exploração de madeira e pecuária, 
migrando, posteriormente, para a monocultura da cana-de-açúcar, em função de um poço de água 
muito fria descoberto nas suas terras. 
 

QUESTÃO 20. 
Registros históricos apontam a criação da freguesia de São João Batista de Água Fria, pelo alvará régio de 
11 de abril de 1718. Porém, no transcurso de sua história, fatos marcaram a perda da sua autonomia 
administrativa e política. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Em 1842, por lei provincial, foi criado o município e a vila com o nome de Purificação dos Campos, 
atual Irará, ao mesmo tempo em que era extinto o município de São João de Água Fria, sendo este 
anexado, como distrito, ao município recém-criado. 

b) Em 1843, por meio de resolução provincial, a sede da Freguesia de São João Batista de Água Fria 
foi transferida para a capela filial das Ouriçangas. 

c) Por lei estadual de 1943, retificada por decreto estadual de 1944, o então distrito de Água Fria, 
pertencente a Irará, perdeu partes do seu território para os distritos de Santanópolis e Pataíba, 
ambos também do município de Irará.  

d) Em 1960, por lei estadual, é criado o município de Pataíba, que se compôs por parte do território de 
Biritinga e pelo distrito de Água Fria, para 2 anos depois, por lei estadual em 1962, voltar a ser 
distrito do município de Água Fria, criado pela mesma lei. 

e) Por lei estadual de 1962, Água Fria foi elevada à categoria de município, desmembrando-se de Irará 
e se constituindo por 2 distritos: o de Água Fria e de Pataíba, ambos também desmembrados de 
Irará. 
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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. 
São atribuições comuns a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu, âmbito administrativo: 
 

a) elaborar normas técnicas e estabelecimentos de padrões de qualidade para promoção da saúde do 
trabalhador. 

b) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

c) coordenar e participar na execução das áreas de vigilância epidemiológica. 
d) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
e) em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 
 

QUESTÃO 22. 
Assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da reforma sanitária brasileira defendia a integração dos hospitais de caridade, dos 
institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e do Instituto Nacional de Assistência Médica e 
Previdência Social (INAMPS). 

b) O movimento da reforma sanitária brasileira inseria-se na luta pela redemocratização do país, contra 
o domínio do campo da saúde pelo chamado complexo médico-industrial e contra a mercantilização 
da medicina. 

c) As campanhas sanitárias do Estado, na República Velha, foram fruto da necessidade de 
enfrentamento das doenças transmissíveis, pois ameaçavam os interesses do modelo industrial que 
emergia no país. 

d) O modelo de saúde pública, que se construía no Brasil, durante a era Vargas, permitiu o acesso dos 
trabalhadores aos serviços e ações de prevenção. 

e) O movimento da reforma sanitária brasileira era liderado pela categoria médica, principalmente, a 
Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, com apoio da Federação Brasileira 
dos Hospitais. 
 

QUESTÃO 23. 
De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOBSUS 96, marque V para 
verdadeiro e F para Falso e escolha a alternativa correspondente. 
 
(   ) O Piso Assistencial Básico (PAB) é definido pela multiplicação de um valor per capita nacional pela 
população de cada município (fornecido pelo IBGE) e o município precisa de um plano municipal de saúde 
para receber o PAB. 
(   ) A transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e 
municipais) ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere. 
(   ) O incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá acréscimo de 3% sobre o valor do PAB 
para cada 5% da população coberta, até atingir 100% da população do município. 
(   ) O município habilitado, como gestor pleno de atenção básica, tem, como vantagem, a transferência 
regular e automática de recursos do Piso Básico de Vigilância Sanitária (PBVS). 
 

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

QUESTÃO 24. 
São objetivos da NOAS 01/01: 
 

a) criar as comissões Intergestores Bipartite (de âmbito estadual) e Tripartite (nacional), para 
negociação, pactuação, articulação e integração entre gestores. 

b) concluir a habilitação de 100% dos municípios à gestão descentralizada do SUS e agilizar a 
habilitação dos Estados à Gestão Plena do Sistema Estadual (GPSE) 

c) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção Hospitalar e definir o processo de 
regionalização da assistência. 
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d) definir a transferência de recurso como movimento automático e regular. 
e) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção Hospitalar e definir o processo de 

centralização da assistência hospitalar de alta complexidade. 
 
QUESTÃO 25. 
Uma das principais questões, relativas ao Sistema Único de Saúde, diz respeito ao financiamento do Setor. 
Assinale a afirmativa incorreta em relação ao financiamento do setor saúde no Brasil. 
 

a) Os recursos de custeio da esfera federal destinados às ações e aos serviços de saúde configuram o 
teto de financiamento global, sendo o valor para cada estado e município definido com base na PPI 
e correspondente à soma dos tetos financeiros de assistência, vigilância sanitária, epidemiologia e 
controle de doenças. 

b) Depende, substancialmente, dos recursos provenientes da COFINS e da Contribuição sobre o Lucro 
Líquido das Empresas. 

c) O financiamento da saúde no Brasil é, majoritariamente, público com predominância de recursos 
estaduais. 

d) A Emenda Constitucional nº 29 preconiza a seguinte indexação orçamentária para a saúde: 15%, 
12% e orçamento anterior mais variação nominal do PIB, respectivamente, para os municípios, 
estados e união. 

e) Com a Emenda Constitucional nº 29, houve aumento do gasto municipal em saúde. 
 
QUESTÃO 26. 
Paciente dá entrada no PS com queixa de acidente por ofídio do gênero crotalus, em que reclamava de 
fácies miastênica e visão turva discreta, mialgia discreta e urina vermelha pouco evidente. Quantas ampolas 
do antídoto devem ser feitas para este paciente? 
 

a) 01. 
b) 05. 
c) 10. 
d) 15. 
e) 20. 

 
QUESTÃO 27. 
Paciente etilista procura serviço médico, devido à dor em abdome superior que erradia para dorso 
associado a vômitos e presença de sinal de grey-turner e de cullen ao exame físico. Qual é o provável 
diagnóstico deste paciente? 
 

a) Colecistite. 
b) Gastrite. 
c) Apendicite. 
d) Pacreatite. 
e) Diverticulite. 

 
QUESTÃO 28. 
Paciente chega para consulta, preocupado com resultado positivo para H. Pylori em EDA realizada. Qual, 
das patologias abaixo, não é obrigatório tratar o tal agente? 
 

a) DRGE. 
b) Linfoma MALT. 
c) Gastrite crônica alto imune. 
d) Ulcera Péptica. 
e) Usuários crônicos de AINE. 

 
QUESTÃO 29. 
Mulher, 45 anos, fazendo uso de anticoncepcional oral, procura unidade de saúde para consulta médica 
com queixa de dor torácica súbita e hemoptise. Realizou hemograma e Rx tórax normal. Qual é o melhor 
exame a ser realizado, a fim de esclarecer diagnóstico? 
 

a) D- dímero. 
b) Gasometria arterial. 
c) Angiotomografia Computadorizada de tórax. 
d) Broncoscopia. 
e) Troponina I. 
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PARA RESPONDER AS QUESTÕES 30 E 31, CONSIDERE AS INFORMAÇÕES ABAIXO. 

 
Paciente de 16 anos procura atendimento médico, queixando-se de dispneia e chiado no peito há mais ou 
menos 2 meses. Refere que, durante este período, vinha apresentando sintomas diários, porém, não 
contínuos e noturnos, mais de uma vez por semana, de sibilância e tosse intensa.  
 
QUESTÃO 30. 
Como se classifica a asma deste paciente? 
 

a) Asma intermitente. 
b) Asma persistente leve. 
c) Asma persistente moderada. 
d) Asma persistente grave. 
e) Asma exacerbada. 

 
QUESTÃO 31. 
Qual o tratamento proposto para o referido paciente? 
 

a) Beta 2 agonista de curta ação. 
b) Corticóide inalatório em baixa dose + beta 2 agonista de longa ação. 
c) Cromoglicato de sódio. 
d) Corticóide sistêmico. 
e) Antileucotrieno. 

 
QUESTÃO 32. 
Paciente chega à consulta médica com queixa de cefaleia, localizada em região periorbitária esquerda, 
associada à lacrimejamento, congestão nasal e despertar do sono noturno, com melhora espontânea. Como 
é diagnosticada esta cefaleia? 
 

a) Arterite temporal. 
b) Enxaqueca com Aura. 
c) Cefaleia Tensional. 
d) Cefaleia em Salvas. 
e) Enxaqueca sem Aura. 

 
QUESTÃO 33. 
Assinale a medicação que deve ser administrada para um paciente de 60 anos, que chega com quadro 
súbito de afasia e hemiparesia à esquerda. Vale salientar que o paciente realizou TC de crânio e não 
mostrou sinais de hemorragia cerebral. 
 

a) Alteplase. 
b) Estreptoquinase. 
c) Tenecteplase. 
d) ASS. 
e) Clopidogrel. 

 
QUESTÃO 34. 
Jovem, vítima de acidente motociclístico, chega à unidade hospitalar apresentando abertura ocular aos 
estímulos verbais, falando palavras inapropriadas e flexão motora dos membros. Qual é o escore de 
Glasgow deste paciente? 

a) 7. 
b) 8. 
c) 9. 
d) 10. 
e) 11. 

 
QUESTÃO 35. 
Faz parte dos critérios diagnósticos para diabetes mellitus tipo II, de acordo com a ADA 2011, exceto: 
 

a) Glicemia de jejum > 126mg/dl. 
b) Glicemia casual > 200mg/dl e sintomas.  
c) Glicemia pós prandial (2h) com 75g de glicose > 200mg/dl. 
d) Hemoglobina glicada > 6,5mg/dl. 
e) Hemoglobina glicada > 7,0mg/dl. 
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QUESTÃO 36. 
Qual o valor do ânion gap de um paciente com exames laboratoriais: glicemia de 200 mg/dl, cloro 110 
mEq/L, bicarbonato 22 mEq/L, pH arterial 7,35 E sódio 140 mEq/L? 
 

a) 6. 
b) 8. 
c) 10. 
d) 12. 
e) 14. 

 
QUESTÃO 37. 
Qual, das substâncias abaixo, não é indicada para uso no IAM de ventrículo direito? 
 

a) O2. 
b) AAS. 
c) Clopidogrel. 
d) Nitrato. 
e) Heparina. 

 
QUESTÃO 38. 
Qual é a causa mais comum de hipertensão secundária? 
 

a) Hipertireoidismo. 
b) Hipotireoidismo. 
c) Feocromocitoma. 
d) Hiperaldosteronismo primário. 
e) Hiperplasia adrenal congênita. 
 

QUESTÃO 39. 
Paciente, 70 anos, procura unidade de saúde para consulta médica, com queixa de dor nos arcos costais, 
há 02 meses, piora com o movimento e melhora ao repouso. Associado ao quadro, refere fraqueza 
generalizada, perda de peso e fratura em costela há 01 mês. Trouxe, durante consulta, alguns exames que 
mostraram anemia e leucopenia, com plaquetas normais, além de hipercalcemia e creatinina de 2,5mg/dl. 
Qual é o diagnóstico provável para este caso? 
 

a) Osteoporose. 
b) Linfoma. 
c) Hiperparatireoidismo. 
d) Mieloma Múltiplo. 
e) Insuficiência renal aguda. 
 

QUESTÃO 40. 
Qual lesão renal nefrótica está mais associada com infecção por vírus da Hepatite B? 
 

a) Glomerulopatia Membranosa. 
b) Lesão Mínima. 
c) Glomerulopatia Membranoproliferativa. 
d) Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva. 
e) Glomeruloesclerose Segmentar e Focal. 
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