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INSTRUÇÕES
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▪
▪

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Canto do Buriti – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3.
Ciao
(...) Nasceu (...), na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus
e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.
Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciaoadeus sem melancolia, mas oportuno.
(...) Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor,
fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna
cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.
Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó--e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição
correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter,
responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada
em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa.
(...) O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não
ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de
espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não
compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território
livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles.
Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é
limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.
(...) Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. (...) Em certo
período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser
homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias
como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer
estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista
eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. (...) A duas grandes casas do jornalismo brasileiro
ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã (...) e o Jornal do Brasil (...). Quinze anos
de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho
jornalista.
E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica (...)
Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Ciao.
Jornal do Brasil, São Paulo, 29 set. 1984.
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01)

A partir da leitura do texto, para Drummond,
a crônica deve ser:

(A)

Um texto literário que leve o leitor a aceitar o
ponto de vista do autor.
(B) Um texto literário que tenha como principal
objetivo o entretenimento do leitor.
(C) Um texto científico ou literário com uma
linguagem objetiva, direta e simples.
(D) Uma composição literária com comentários
precisos, livres da imaginação.
02)

“O que lhe pedimos é uma espécie de loucura
mansa, que desenvolva determinado ponto de
vista não ortodoxo (...)”
(que segue
qualquer doutrina)
(B) “Não se compreende, ou não compreendo,
cronista faccioso (...)” (parcial)
(C) “Claro que ele deve ser um cara confiável,
ainda na divagação.” (direção do assunto)
(D) “Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras (...) (teimoso)
“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo,
porém jamais deixou de ser homem de
jornal, leitor implacável de jornais (...)”

O termo destacado na frase acima estabelece uma
relação de ideia de:
(A) Oposição.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Condição.
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Analise as afirmativas e marque a incorreta:

(A)

As palavras “décadas” e “paletó” são,
respectivamente, proparoxítona e oxítona.
(B) A palavra “implacável” é acentuada por ser
paroxítona terminada em “l”.
(C) A palavra “jogo” não é acentuada por ser
paroxítona terminada em “o”.
(D) A palavra “distraísse” é acentuada no
ditongo.
05)

O termo destacado pode ser substituído pela
palavra entre parêntese, exceto em:

(A)

03)

04)

“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo
(...),

Assinale a alternativa que justifica corretamente a
vírgula nessa frase:
(A) Separar oração antecipada.
(B) Separar termos com mesma função sintática.
(C) Separar adjunto adverbial deslocado.
(D) Separar aposto.
06)

“O que lhe pedimos é uma espécie de
loucura mansa, que desenvolva determinado
ponto de vista não ortodoxo (...)”

É correto afirmar sobre a classificação das
palavras destacadas na ordem em que aparecem
na frase:
(A) Pronome oblíquo - conjunção.
(B) Pronome oblíquo – advérbio.
(C) Pronome indefinido - advérbio.
(D) Pronome relativo - conjunção.
07)

Leia as seguintes orações:

I. Logo que chegamos ao teatro, o espetáculo
começou.
II. Para que a paz seja mantida, é necessário um
diálogo franco.
III. Ele poderá ficar aqui, desde que se comporte
bem.
IV. O concurso será realizado como está
previsto no regulamento.
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A oração subordinada sublinhada em cada item
estabelece, com a oração principal, relação de:
(A) tempo / finalidade / condição / conformidade.
(B) condição / causa / tempo / comparação.
(C) tempo / condição / finalidade / causa.
(D) condição / finalidade / tempo / conformidade.
08)

10)

Os períodos abaixo apresentam diferença de
pontuação. Assinale a alternativa que
corresponde ao período de pontuação
CORRETA:

(A)

Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos, povo nórdico que
habitava o norte da França, instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país sofreu nova
invasão; os normandos povo nórdico, que
habitava o norte da França instalaram-se ali,
e submeterem-se os anglo-saxões, ao seu
domínio.
Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos povo nórdico que
habitava o norte da França instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões; ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país, sofreu nova
invasão os normandos, povo nórdico que
habitava, o norte da França instalaram-se,
ali e submeterem-se, os anglo-saxões ao seu
domínio.

Assinale a alternativa que NÃO está de
acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República:
(B)

(A)

O vocativo a ser empregado em
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder
é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo.
(B) Vossa Senhoria é empregado para as demais
autoridades e para particulares. O vocativo
adequado é: Senhor Fulano de Tal.
(C) A forma Vossa Magnificência é empregada,
por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade.
(D) Vossa Reverendíssima é empregado para
sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
09)

A frase que está de acordo com a norma
padrão escrita da língua, encontra-se na
opção:

(C)

(D)

(A)

Todos os jogadores de basquete enfrentaram
impecilhos durante as competições estaduais.
(B) Protestos no Brasil ganham repercursão
mundial.
(C) As sobrancelhas muito finas já não estão na
moda.
(D) O combate entre as forças do bem e
do mau é eterno.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 20
11)

A Lei 8.142/90 estabelece que os seguintes
órgãos terão representação no Conselho
Nacional de Saúde:

(A)

Ministério
da
Saúde
e
Comissão
Intergestores Regional
(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems).
(C) Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa.
(D) Comissão
Intergestores
Tripartite
e
Comissão Intergestores Bipartite.
12)

As comissões intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais não abrangerá a seguinte
atividade:

(A)

Ciência e tecnologia.
(B) Recursos humanos.
(C) Saúde indígena.
(D) Saneamento e meio ambiente.
13)

Na perspectiva de superar as dificuldades
apontadas, os gestores do SUS assumiram o
compromisso público da construção do Pacto
pela Saúde (2006), que será anualmente
revisado, com base nos princípios
constitucionais do SUS, ênfase nas
necessidades de saúde da população e que
implicará o exercício simultâneo de definição
de prioridades articuladas e integradas nos
três componentes:
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(A)

Pacto pela Humanização, Pacto pelo SUS e
Pacto de Atenção Básica.
(B) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Saúde no
SUS e Pacto pelas redes de atenção.
(C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.
(D) Pacto pela Vida, Pacto pela Humanização no
SUS e Pacto de Atenção à saúde.
14)

Para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, não caberá aos entes
federativos, a seguinte atribuição:

(A)

Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
(B) Ofertar regionalmente as ações e os serviços
de saúde.
(C) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.
(D) Garantir o sigilo no acesso às ações e aos
serviços de saúde.
15)

A Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) compreende:

(A)

a seleção e a padronização dos principais
medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS e
na iniciativa privada.
(B) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS.
(C) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos mais prevalentes no mundo
atualmente.
(D) a seleção e a padronização de todos os
medicamentos autorizados para atendimento
de doenças ou de agravos no Brasil.
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16)

A elaboração e atualização periódica do
plano de saúde é atribuição de competência:

19)

(A)

da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(B) dos Municípios.
(C) dos Estados.
(D) da União.
17)

O processo de planejamento e orçamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) será:

(A)

Ascendente, do nível local até o federal.
(B) Descendente, do nível federal até o local.
(C) Ascendente, do nível federal até o local.
(D) Descendente, do nível local até o federal.

Estes princípios do SUS são classificados como
doutrinários ou organizativos. São classificados
como princípios organizativos do SUS:
(A) Descentralização,
Hierarquização
e
Regionalização.
(B) Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.
(C) Integralidade, Universalidade e Equidade.
(D) Eficiência, Publicidade e Centralização.
20)

18)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
participação da iniciativa privada no Sistema
Único de Saúde (SUS):

I. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante lei,
observadas, a respeito, as normas de direito
público.
II. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
III. Aos proprietários, administradores e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é permitido exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS).
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três,
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As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços
privados
contratados
ou
conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas na Constituição
Federal e devem ainda obedecer os princípios
apontados na Lei 8080/90.

De acordo com a Lei 8.142/90, é correto
afirmar que:

(A)

O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
cinco anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada cinco
anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Considerando os fatores de risco para a
Hipertensão Arterial (HA), marque a
alternativa INCORRETA:

QUESTÕES DE 21 A 30
24)

Sobre a Hanseníase, marque a alternativa
INCORRETA:

(A)
(A)

Há uma associação direta e linear entre
envelhecimento e prevalência de HA.
(B) A prevalência de HA autorreferida foi
estatisticamente diferente entre os sexos,
sendo maior entre homens e pessoas de raça
negra/cor preta.
(C) O consumo excessivo de sódio associa-se a
eventos cardiovasculares e renais.
(D) Consumo crônico e elevado de bebidas
alcoólicas aumenta a pressão arterial de
forma consistente.
22)

São complicações crônicas do Diabetes
mellitus (DM), EXCETO:

O homem é reconhecido como a única fonte
de infecção, embora tenham sido
identificados
animais
naturalmente
infectados.
(B) A principal via de eliminação do bacilo pelo
doente e a mais provável via de entrada deste
no organismo são as vias aéreas superiores.
(C) Devido ao longo período de incubação, a
hanseníase é menos frequente em menores de
15 anos de idade.
(D) A hanseníase tuberculoide é a forma
intermediária, resultante de uma imunidade
também intermediária, com características
clínicas e laboratoriais que podem se
aproximar do pólo tuberculoide ou
virchowiano.

(A)

Retinopatia.
(B) Nefropatia.
(C) Cetoacidose.
(D) Neuropatia.
23)

Sobre a prova tuberculínica é correto afirmar,
EXCETO:

(A)

Consiste na inoculação intradérmica de um
derivado
proteico
purificado
do
Mycobacterium tuberculosis
(purified
protein derivative – PPD).
(B) Tem como finalidade medir a resposta imune
celular aos anticorpos do Mycobacterium
tuberculosis.
(C) A leitura deve ser realizada 48 a 72 horas
após a aplicação, podendo ser estendida para
96 horas.
(D) Deve-se medir o maior diâmetro transverso
da enduração palpável com régua
milimetrada transparente e registrar o
resultado em milímetros.
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25)

Considerando a avaliação pré-natal, são
exames que deverão ser solicitados na
primeira consulta e no terceiro trimestre da
gestação, EXCETO:

(A)

Sorologia para Hepatite C.
(B) Teste rápido para Sífilis ou VDRL.
(C) Teste rápido para HIV ou sorologia.
(D) Urocultura e antibiograma.
26)

Sobre a avaliação do padrão respiratório no
recém-nascido, marque a alternativa
INCORRETA:

(A)

No período neonatal os valores normais
variam de 40 a 60 respirações por minuto.
(B) A apneia da prematuridade raramente
manifesta-se antes de 48 horas de vida e sua
incidência está diretamente relacionada à
idade gestacional.
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(C)

Retração torácica é um sinal de aumento do
trabalho respiratório e representa o
movimento para cima e para baixo da cabeça,
a cada respiração, pela contração da
musculatura acessória do pescoço.
(D) A acrocianose é um sinal benigno e comum
no período neonatal, não representando
doença sistêmica grave.

29)

27)

(A)

Um curativo, para ser eficaz, deve atender
aos seguintes requisitos, EXCETO:

(A)

Ser impermeável à água e outros fluidos,
permitindo as trocas gasosas.
(B) Ser de fácil aplicação e remoção, sem causar
traumas.
(C) Promover um ambiente limpo e seco.
(D) Proporcionar
condições favoráveis às
atividades da vida diária do doente.

Abertura da família para a inclusão de um
novo membro.
(B) Preparação dos pais para a autonomia dos
filhos.
(C) Divisão dos papéis dos pais, novo papel
materno.
(D) Realinhamento dos relacionamentos com a
família ampliada para incluir os papéis dos
pais e dos avós.
30)

28)

Sobre as manifestações clínicas da infecção
pelo vírus da imunodeficiência humana
(HIV), considere:

I. A infecção aguda caracteriza-se tanto por
viremia elevada, quanto por resposta imune
intensa e rápida queda na contagem de
linfócitos T CD4+ de caráter crônico.
II. As manifestações clínicas podem variar,
desde quadro gripal até uma síndrome que se
assemelha à mononucleose.
III. O HIV apresenta um neurotropismo bastante
acentuado, levando, frequentemente, ao
aparecimento de manifestações neurológicas,
tais como encefalopatia e neuropatia
periférica, particularmente nas fases mais
avançadas da infecção.

As etapas do ciclo de vida familiar são
permeadas por crises, que podem ser
previsíveis ou imprevisíveis (que podem
acontecer
em
quaisquer
fases
do
desenvolvimento).
São
tarefas
do
profissional da Atenção Domiciliar para
orientação das famílias após o nascimento do
primeiro filho, EXCETO:

São indicadores demográficos de saúde,
EXCETO:

(A)

Taxa de analfabetismo.
(B) População total.
(C) Razão de sexos.
(D) Grau de urbanização.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A) I, II, III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
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