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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA - ALAGOAS
Secretaria Municipal de Saúde

ALA
GOAS

INSTRUÇÕES
01 - Leia com atenção todas as instruções deste Caderno de Questões;
02 - Este Caderno de Questões só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de
Sala;
03 - Assine neste Caderno de Questões e coloque o seu número de inscrição;
04 - Verifique se este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões com
05(cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova
02(duas) horas após o seu início;
06 - Ao receber a Folha de Respostas, confira seu nome e seu número de inscrição;
07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica azul ou
preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:
;
09 - Será atribuido o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas:
dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não
tenha sido transcrita do Caderno de Questões para a Folha de Respostas;
10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da
Folha de Respostas;
11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão
atribuídos à todos os candidatos;
12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Questões, juntamente com a
sua Folha de Respostas e assine a Lista de Presença.

Nº de Inscrição:

Assinatura do Candidato:
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04– Assinale, nas séries abaixo, aquela em que pelo menos uma
palavra contém ERRO de grafia.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente
questões de 01 a 03.

o

texto

para

responder

as

Entrevista
Aos 51 anos, o médico paulista Geraldo Medeiros é um dos
endocrinologistas brasileiros de maior e mais duradouro
sucesso.
Numa especialidade em que o prestígio dos profissionais
oscila conforme a moda, há três décadas ele mantém sua fama
em ascendência. Em seu consultório de 242 metros quadrados,
na elegante região dos Jardins, uma das mais exclusivas de São
Paulo, Medeiros guarda as fichas de 32.600 clientes que já
atendeu. Mais da metade o procurou pra fazer regime de
emagrecimento.
Sua sala de espera está permanentemente lotada e às
vezes é necessário marcar uma consulta com semanas de
antecedência.
Como professor de Clínica Médica e Endocrinologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Medeiros
já atendeu outros milhares de pacientes. A maioria, porém, foi
parar em suas mãos em razão de outra especialidade da qual é
mestre: as doenças da tireóide.
Revista Veja, 2003

A)
B)
C)
D)
E)

capixaba, através, granjear
enxergar, primazia, cansaço, majestade
flexa, topázio, pagé, desumano
chuchu, Inês, dossel, gíria
piche, Teresina, classicismo, jeito

05– Assinale a alternativa em que há ERRO na partição de
sílabas.
A)
B)
C)
D)
E)

en-trar, es-con-der, bis-a-vô, bis-ne-to
i-da-de, co-o-pe-rar, es-tô-ma-go, ré-gua
des-cen-der, car-ra-da, pos-so, a-tra-vés
des-to-ar, tran-sa-ma-zô-ni-co, ra-pé, on-tem
pré-des-ti-nar, ex-tra, e-xer-cí-cio, dan-çar

06– Assinale
a
alternativa
INCORRETA
quanto
à
correspondência entre letras e fonemas, na palavra dada.
A)
B)
C)
D)
E)

honra – 5 letras, 3 fonemas
excesso – 7 letras, 5 fonemas
questão – 7 letras, 6 fonemas
decerto – 7 letras, 6 fonemas
manhã – 5 letras, 4 fonemas

01– A finalidade de ser dada ao leitor a idade do médico foi
A) informar e indicar que o médico já é velho.
B) comunicar ao leitor a idade do médico, comprometendo o
sucesso.
C) informar e indicar que o médico é experiente.
D) mostrar que a idade garante o sucesso do profissional.
E) situar o leitor na vida particular do doutor.
02– Os termos especialidade e fama referem-se aos seguintes
elementos
presentes
no
primeiro
parágrafo,
respectivamente:

07– Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas.
Não ......... cerimônia, ......... que a casa é .........., e ............ à
vontade.
A)
B)
C)
D)
E)

faças, entre, tua, fique
faça, entre, sua, fique
faças, entra, sua, fica
faz, entra, tua, fica
faça, entra, tua, fique

08– Caso .......... realmente interessado, ele não .......... de faltar.
A)
B)
C)
D)
E)

Endocrinologista e sucesso.
Endocrinologista e brasileiro.
Fama e duradouro.
Médico e paulista.
Médico e endocrinologista.

03– “Como professor de Clínica Médica e Endocrinologia da
Faculdade de Medicina de São Paulo, Medeiros já atendeu
outros milhares de pacientes”. O valor do entrevistado
destacado neste fragmento é
A)
B)
C)
D)
E)

o de ser professor em São Paulo.
o de atender a outros milhares de pacientes.
o de ser especialista em Clínica Médica.
o de ser professor universitário.
o de ser pesquisador e professor.

A)
B)
C)
D)
E)

09– A concordância nominal está CORRETA na opção
A)
B)
C)
D)
E)

Nós mesmos faremos a prova, disseram os rapazes.
Estavam desertas o pátio e as salas.
Sr. Governador, Vossa Excelência é bem-vinda.
Os bondes rolavam barulhento sobre os trilhos.
As mães, contente, revêem seus filhos.

10– Em relação aos sinais de pontuação, assinale a alternativa
que NÃO está correta.
A)
B)
C)
D)
E)
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estiver, haja
esteja, houve
estivesse, houvesse
estivesse, havia
estiver, houver

Bem diz o ditado: “Vento ou ventura, pouco dura.”
“... a mim?! Que idéia!”
D. Pedro II imperador do Brasil foi um monarca sábio.
A terra, o mar, o céu, tudo apregoa a glória de Deus.
“...Aonde? perguntou Dona Plácida.”
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MATEMÁTICA
11– Uma mãe, ao levar seus dois filhos ao posto de saúde,
recebeu um vidro com 900 ml de xarope juntamente com a
seguinte orientação: o filho mais velho deveria tomar 2 do
3
1
xarope, enquanto o outro filho deveria tomar
do xarope.
4
Qual a quantidade de xarope que os dois filhos deverão
tomar juntos é?
A)
B)
C)
D)
E)

695 ml.
650 ml.
825 ml.
775 ml.
875 ml.

12– Pérola foi à farmácia comprar algodão com R$ 9,00 que
recebeu de sua mãe. O balconista informou que um pacote
de algodão custa R$ 1,25. Se Pérola comprou 7 pacotes de
algodão, quanto lhe sobrou de troco?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1,25.
R$ 0,75.
R$ 0,45.
R$ 0,35.
R$ 0,25.

13– Sabe-se que o preço de meia dúzia de um determinado
comprimido é R$ 7,20. Quanto custa uma dezena deste
comprimido?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 12,00.
R$ 14,00.
R$ 15,00.
R$ 13,00.
R$ 16,00.

14– Uma mãe, ao ser perguntada sobre o peso de seu filho por
um agente de saúde, respondeu que seu filho pesa 2 de
8
seu próprio peso. Sabe-se que a mãe da criança pesa 68
kg. Qual o peso da criança?
A)
B)
C)
D)
E)

15 kg.
17 kg.
22 kg.
23 kg.
25 kg.

15– Assinale a alternativa VERDADEIRA.
3 2 32
+ =
5 7 35
4 1
1
B)
− =−
7 2
14
C) (+ 3,2 )x (− 2,4 ) = −7,65

A)

D)

(− 35 ) + (+ 7 ) = −42

E)

2
= 0,0002
1000
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16– Um cidadão comprou uma caixa de antibiótico com vinte
comprimidos por R$ 28,80. Qual das afirmações a seguir é
VERDADEIRA?
A)
B)
C)
D)
E)

O preço de cada comprimido é menor que R$ 1,10.
O preço de cinco comprimidos é R$ 7,20.
Cada comprimido custou mais que R$ 1,80.
O preço de dois comprimidos é R$ 3,88.
O preço de um comprimido e de R$ 1,42.

17– O agente de saúde informou a mãe de Samuca que o garoto
tinha engordado 20% em relação ao peso medido no mês
anterior. Se Samuca pesou no mês anterior 14 kg, então
seu peso atual é
A)
B)
C)
D)
E)

16,70 kg.
15,80 kg.
17,10 kg.
16,80 kg.
18,00 kg.

18– No salão do posto de saúde, um Agente Comunitário de
Saúde contou em um grupo 12 meninos e 18 meninas. Em
termos de porcentagem é VERDADEIRO afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

60% do grupo é formado por meninas.
as meninas representam 40% deste grupo.
os meninos representam 60% deste grupo.
30% do grupo é formado por meninos.
os meninos representam 70% do grupo.

19– Um Agente Comunitário de Saúde visita 02 (duas)
residências a cada hora. Sua carga horária de trabalho é de
04 (quatro) horas por dia. Sabendo-se que ele cumpriu
integralmente sua carga horária, quantas residências ele
visitou em 17(dezessete) dias de trabalho?
A)
B)
C)
D)
E)

34
68
130
136
140

20– Na farmácia “Farma Leva” uma caixa de comprimidos para o
tratamento de câncer de mama custa R$ 600,00. O mesmo
medicamento na farmácia “Compre Fácil” custa R$ 550,00.
Se na farmácia “Farma Leva”, o cliente tem um desconto de
15% e na farmácia “Compre Fácil“, um desconto de 8%,
qual das afirmações a seguir é VERDADEIRA?
A) Após o desconto dado, pela farmácia “Farma Leve”, o
cliente paga R$ 506,00.
B) Em decorrência do desconto dado pela farmácia “Compre
Fácil”, o cliente pagou R$ 510,00 pela caixa de
comprimidos.
C) O preço da caixa de comprimidos na farmácia “Farma Leve”
é menor que o preço da caixa dado pela farmácia “Compre
Fácil”, após os descontos.
D) A caixa de comprimido na farmácia “Compre Fácil”, após o
desconto, custou R$ 506,00.
E) Após o desconto, a diferença de preços entre as duas
farmácias é de R$ 6,00.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21– Podemos conceituar Saúde como sendo
A) a harmonia entre as funções físicas e mentais, além de
acesso a serviços de saúde.
B) a ausência de doença.
C) a harmonia entre as funções físicas e mentais, além de
acesso a emprego, educação, renda e a serviços de saúde.
D) o direito universal a emprego e acesso a assistência
médica.
E) o estado que depende de políticas de saúde que englobem
prevenção e cura de doenças.
22– Condição de vida saudável pode ser
A) Alimentação adequada, boa disposição e controle do
estresse.
B) Vida sedentária e alimentação inadequada.
C) Boa disposição para o trabalho e atividades físicas
irregulares.
D) Vida sedentária, alimentação adequada e controle do
estresse.
E) Alimentação adequada e hábitos higiênicos precários.
23– Doença é

27– O orçamento público destinado ao Sistema Único de Saúde
- SUS é
A)
B)
C)
D)
E)

adequado.
suficiente.
eficaz.
insuficiente.
garantido.

28– No atual governo, um dos focos da política de Saúde é
A)
B)
C)
D)
E)

marginalização dos serviços.
humanização do atendimento.
recuperação dos hospitais privados.
atendimento desumanizado.
garantia de planos privados de saúde.

29– Qual ramo da saúde que estabelece as bases e os meios
para a preservação da saúde, prevenção e combate às
doenças?
A)
B)
C)
D)
E)

Fisiologia
Higiene
Patologia
Hegemonia
Sugiene

A) falta de garantia de saúde.
B) a exposição aos riscos e condições desfavoráveis que
interferem na dimensão biológica do homem.
C) falta de políticas de saúde que englobem prevenção e
promoção de saúde.
D) a exposição à qualidade de vida que, por sua vez, depende
de acesso a emprego, educação, renda e a serviços de
saúde.
E) ausência completa de bem-estar físico e mental.

30– O ponto de partida para manter a higiene física e mental é

24– É finalidade do Sistema Único de Saúde - SUS:

31– Condições de desequilíbrio na saúde psíquica e social do
ser humano podem

A) privatizar os serviços de saúde.
B) assistir à saúde mediante pagamento posterior.
C) tornar obrigatório o atendimento público de saúde ao
cidadão sem cobrança de dinheiro.
D) assistir à saúde mediante pagamento antecipado.
E) tornar obrigatório o atendimento público de saúde ao
cidadão com cobrança de dinheiro.
25– São princípios do Sistema Único de Saúde - SUS:
A)
B)
C)
D)
E)

universalidade, integralidade e eqüidade.
qualidade, complexidade e assistência médica.
universalidade, individualidade e eqüidade.
qualidade, coletividade e expansibilidade.
assistência médica e de enfermagem com igualdade.

26– Os Conselhos de Saúde funcionam como
A)
B)
C)
D)
E)

órgãos formadores e decisórios.
colegiados de caráter provisório e deliberativo.
reuniões e comitês de avaliação.
órgãos deformadores e representativos.
colegiados de caráter permanente e deliberativo.
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A) relaxar na atenção à própria pessoa.
B) ter higiene pessoal, cuidado com o trato a si mesmo e
valorizar-se.
C) descuidar-se do cuidado com o corpo e as roupas.
D) ter higiene pessoal, cuidado com o trato a si mesmo e não
se valorizar.
E) manter irregularidade nos hábitos de higiene corporal.

A)
B)
C)
D)
E)

desencadear estados de bem-estar.
desencadear rigidez no corpo e satisfação afetiva.
desencadear doença física e mental.
elevar o nível de saúde física.
desencadear satisfação física e privação mental.

32– São doenças causadas pela falta de saneamento básico:
A)
B)
C)
D)
E)

Diarréias, leptospirose, hepatite e sarampo
Hepatite, rubéola, infarto agudo do miocárdio
Diarréias, câncer, hepatite e lupus eritematoso
Infarto agudo do miocárdio, diarréias e Sífilis
Hepatite, apendicite, meningoencefalite e piodermite

33– A água está contaminada e poluída quando está
A)
B)
C)
D)
E)

filtrada e clorada.
tratada com camadas de barro cascalho e carvão.
clorada e distribuída para a população.
contendo micróbios, muita sujeira e substâncias tóxicas.
destilada.
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34– Nas casas e serviços de saúde, as caixas d’água
A)
B)
C)
D)
E)

devem ser limpas a cada dois anos.
devem ser tampadas e limpas freqüentemente.
não necessitam de limpeza.
devem ser limpas freqüentemente, mantendo-se destampadas.
devem ser destampadas e escoadas.

35– Conscientizar e motivar a população para mudar hábitos e
atitudes inadequadas à saúde é uma atividade de
A)
B)
C)
D)
E)

prevenção e tratamento de doenças.
reabilitação, promoção e cura.
promoção da saúde e prevenção de doenças.
prevenção e reabilitação.
promoção da saúde e tratamento de patologias.

36– São doenças preveníveis por vacinas:
A)
B)
C)
D)
E)

sarampo, tétano e tuberculose
coqueluche, hipertensão e poliomielite
sarampo, hipotireiodismo e AIDS
rubéola, hipertensão e difteria
hepatite B, diabetes e caxumba

37– A Educação e a Promoção da Saúde são atividades
primordiais na área de saúde porque estão presentes nos
A)
B)
C)
D)
E)

estabelecimentos comerciais.
programas de urbanismo.
estabelecimentos jurídicos.
vendedores ambulantes.
programas de controle das doenças preveníveis.

38– Um dos fatores essenciais no trabalho com pessoas é
A)
B)
C)
D)
E)

relacionamento privativo.
isolamento técnico.
interrelacionamento humano.
envolvimento apenas com os colegas de profissão.
contato à distância.

39– Estabelecer uma relação mais próxima e diária com as
comunidades por meio do cadastro e monitoramento das
famílias é função do
A)
B)
C)
D)
E)

médico.
psicólogo.
agente comunitário de saúde.
assistente.
odontólogo.

40– Além de fundamental para o intercâmbio social, a higiene do
corpo é importante para a saúde, devido algumas doenças
da pele decorrer, principalmente, da falta de higiene, dentre
elas
A)
B)
C)
D)
E)

escabiose.
rinite.
hepatite.
faringite.
leptospirose.
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