PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO 6
Códigos: 401 e 402

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO 21
São princípios e / ou diretrizes estabelecidos pela Lei
Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, exceto:
A) Organização dos serviços públicos de modo a
evitar duplicidade de meios para fins específicos.

QUESTÃO 23
O debate acerca da interdisciplinaridade ocorre tanto no
ambiente acadêmico quanto nos cenários de exercício
profissional. A leitura interdisciplinar da realidade exige
a necessidade de exercitar a visão da totalidade sobre
a realidade.
Com base no texto Serviço Social e Interdisciplinaridade
na Atenção Básica à Saúde, analise as afirmativas a
seguir.
I.

No contexto dos serviços de saúde, persiste a
distância entre o discurso e a prática interdisciplinar
na atuação dos profissionais, caracterizada pela
insuficiência de fundamentação teórico-conceitual
e prática sobre interdisciplinaridade.

II.

Para o Serviço Social, por ser uma profissão
cuja formação é vinculada às diversas áreas de
conhecimento, a postura interdisciplinar é exigida
à medida que a reflexão sobre a interação entre
os diferentes saberes favorece a abrangência de
sua prática profissional e em equipe.

B) Igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
C) Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
D) Utilização
da
epidemiologia
para
o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
QUESTÃO 22
Com base no disposto no Estatuto da Criança e
Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, acerca
do direito à vida e saúde da criança e adolescente,
é incorreto afirmar:
A) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da
gestante que não iniciar ou que abandonar as
consultas de pré-natal, bem como da puérpera
que não comparecer às consultas pós-parto.
B) É assegurado acesso integral às linhas de
cuidado voltadas à saúde da criança e do
adolescente, por intermédio do Sistema Único
de Saúde, observado o princípio da equidade
no acesso a ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde.
C) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo
físico, de tratamento cruel ou degradante e de
maus-tratos contra criança ou adolescente
serão obrigatoriamente comunicados ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências legais.
D) Os profissionais que atuam no cuidado diário
ou frequente de crianças na primeira infância
receberão formação específica e permanente
para a detecção de sinais de risco para o
desenvolvimento psíquico, bem como para o
acompanhamento que se fizer necessário.

III. A Estratégia Saúde da Família é considerada como
alternativa para a reorganização dos serviços de
Atenção Especial do SUS, assumindo a atenção
centrada no indivíduo, no território físico e social
que a envolve e em ações preventivas.
IV. Atuar em equipe na Atenção Básica exige
profissionais críticos e reflexivos, com formação
que atenda à diversidade da realidade que
envolve os usuários, para desenvolver visão
integral do processo saúde-doença.
Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e IV, apenas.
QUESTÃO 24
De acordo com a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993,
assinale a alternativa que corresponde à competência
profissional do assistente social.
A) Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em
entidades públicas ou privadas.
B) Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviços Sociais.
C) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social.
D) Planejar, organizar e administrar programas e
projetos em Unidade de Serviço Social.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), determina que: A avaliação
da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e
considerará, exceto:

São ações socioeducativas a serem executadas
por assistentes sociais destacadas na publicação
Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na
Política de Saúde, exceto:

A) Os fatores socioambientais, psicológicos e
pessoais.
B) A limitação no desempenho de atividades.
C) Os fatores socioeconômicos e de vulnerabilidade
social.
D) Os impedimentos nas funções e nas estruturas
do corpo.
QUESTÃO 26

A) Sensibilizar os usuários acerca dos direitos
sociais, princípios e diretrizes do SUS, rotinas
institucionais, promoção da saúde e prevenção
de doenças por meio de grupos terapêuticos.
B) Elaborar e / ou divulgar materiais socioeducativos
como folhetos, cartilhas, vídeos, cartazes e
outros, que facilitem o conhecimento e o acesso
dos usuários aos serviços oferecidos pelas
unidades de saúde e aos direitos sociais em
geral.
C) Democratizar as informações da rede de
atendimento e direitos sociais por meio de ações
de mobilização na comunidade.

A humanização do SUS é uma temática que surge com
ênfase no final de 1990 e início dos anos 2000, tendo
conseguido legitimidade a partir da 11ª Conferência
Nacional de Saúde. Os assistentes sociais têm sido
chamados para viabilizar, junto com outros trabalhadores
da saúde, essa política.

QUESTÃO 28

Diante das considerações apresentadas, destacam-se
como ações de articulação dos assistentes sociais na
equipe de saúde descritas nos Parâmetros para Atuação
de Assistentes Sociais na Política de Saúde, exceto:

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
não se pode afirmar que as ações e os serviços de
saúde pública destinados à pessoa com deficiência
devem assegurar:

A) Avaliar as questões sociofamiliares que
envolvem o usuário e / ou sua família, buscando
favorecer a participação de ambas as partes no
tratamento de saúde proposto pela equipe.

A) Diagnóstico e intervenção subsequentes,
realizados por equipe disciplinar.

B) Participar do projeto de humanização da unidade
na sua concepção ampliada, sendo transversal
a todo o atendimento da unidade e não restrito
à porta de entrada, tendo como referência o
projeto de Reforma Sanitária.
C) Construir e implementar, junto com a equipe
de saúde, propostas de terapias grupais em
conjunto com psicólogos e médicos, assim como,
promover dinâmicas e orientações com intuito
de instruir usuários acerca de complicadores
biopsíquicos.
D) Realizar a notificação, junto com a equipe
multiprofissional, frente a uma situação
constatada e / ou suspeita de violência às
autoridades competentes, bem como verificar
as providências cabíveis, considerando sua
autonomia e o parecer social do assistente
social.

D) Socializar informações e potencializar as ações
socioeducativas desenvolvendo atividades nas
salas de espera.

B) Atendimento psicológico, inclusive para seus
familiares e atendentes pessoais.
C) Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito
à fertilização assistida.
D) Serviços projetados para prevenir a ocorrência
e o desenvolvimento de deficiências e agravos
adicionais.
QUESTÃO 29
Ao idoso é assegurada a atenção integral à saúde,
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação
da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
Com base no disposto no Estatuto do Idoso, é incorreto
afirmar que a prevenção e a manutenção da saúde do
idoso serão efetivadas por meio de
A) cadastramento da população idosa em base
territorial.
B) atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios.
C) unidades urológicas e psiquiátricas com pessoal
especializado.
D) reabilitação
orientada
pela
geriatria
e
gerontologia, para redução das sequelas
decorrentes do agravo da saúde.
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QUESTÃO 30
São direitos assegurados ao assistente social pelo
Código de Ética Profissional, exceto:
A) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos e documentação, garantindo o sigilo
profissional, salvo em casos de decisão superior.
B) Aprimoramento profissional de forma contínua,
colocando-o a serviço dos princípios deste
Código.
C) Participação na elaboração e gerenciamento
das políticas sociais, e na formulação e
implementação de programas sociais.
D) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não
sendo obrigado a prestar serviços profissionais
incompatíveis com as suas atribuições, cargos
ou funções.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

BIÓLOGO
Código: 403

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.

5

QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 23
Acidente com serpente que deixou estudante em
coma revela esquema de tráfico de animais

BIÓLOGO
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 21 e 22.
Minas Gerais confirma mais
um caso de raiva humana
A menina indígena de 12 anos, internada no Hospital
Infantil João Paulo II, na Região Central de Belo
Horizonte, teve os exames confirmados para a raiva
humana. Esse é o segundo caso da doença, em Minas
Gerais, nos últimos 10 anos. O primeiro caso confirmado
é do Zelilton, também de 12 anos. Ele não resistiu à
doença e morreu no dia 4 de abril. Na mesma data,
a adolescente teve piora no quadro clínico e foi
transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), onde permanece internada. Segundo a SES-MG,
a paciente recebe tratamento conforme protocolo contra
a raiva humana. Os dois casos foram registrados em
uma comunidade rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri,
onde vivem indígenas da aldeia Maxacali.
Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/
noticia/2022/04/19/minas-gerais-confirma-mais-um-caso-deraiva-humana-jovem-indigena-esta-na-uti-em-bh.ghtml. Acesso
em: 24 abr. 2022 (adaptado).

QUESTÃO 21
Depois de dez anos sem nenhum caso registrado
em Minas Gerais, a doença em questão volta a gerar
preocupação, pois é causada por
A) um vírus, que infecta o sistema respiratório,
causando asfixia e consequentemente a morte.
B) uma bactéria, cuja taxa de mortalidade é de
100% após a apresentação dos sintomas.
C) um vírus, transmitido pela saliva de animais
infectados.

O acidente com o estudante de Medicina Veterinária
mordido por uma serpente exótica da espécie naja,
na terça-feira (7), em Brasília, revelou um esquema de
tráfico de animais no Distrito Federal. Pedro Henrique,
de 22 anos, permanece no hospital, mas, segundo
amigos, saiu do coma na tarde desta quinta (9). Também
durante a tarde, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental
(BPMA) apreendeu dez serpentes exóticas e outras seis
cobras silvestres brasileiras, em um haras, na região
de Planaltina. Segundo o delegado Ricardo, após o
acidente envolvendo Pedro Henrique, a polícia começou
a investigar a origem da naja. Conforme a investigação,
na casa do jovem foram encontrados objetos que
indicavam que no local eram criadas outras serpentes.
Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/
noticia/2020/07/09/acidente-com-cobra-naja-que-deixouestudante-em-coma-no-df-revela-esquema-de-trafico-deanimais.ghtml. Acesso em: 24 abr. 2022 (adaptado).

Além do tráfico de animais ser um crime, ter animais
exóticos em casa ou soltá-los na natureza representa
um perigo porque
A) a chegada de um predador pode gerar
desequilíbrio ao ecossistema em que eles
viverão, colocando em risco a existência de
certas espécies nativas.
B) instituições brasileiras podem não apresentar
soros antiofídicos contra serpentes peçonhentas
brasileiras, como a serpente naja.
C) a introdução de uma nova espécie no ambiente
leva à mudança da cadeia alimentar, fazendo o
novo predador ocupar a base dessa cadeia.
D) hospitais podem não apresentar vacina
antiofídica contra animais exóticos, podendo
levar a vítima à morte por não ter uma proteção
pré-exposição.

D) uma bactéria, transmitida por mordida de animais
silvestres.
QUESTÃO 22
A paciente está recebendo tratamento conforme
protocolo contra a raiva humana, que se baseia em
A) profilaxia pré-exposição, uma vez que foi a
primeira vez que a paciente teve contato com o
agente causador da doença.
B) profilaxia pós-exposição, sendo aplicado soro
e vacina em acidentes graves, como ferimento
profundo causado por um animal.
C) tratamento com soro, pois este apresenta em
sua composição antígenos que irão reconhecer
o agente causador da doença, impedindo a
propagação da infecção.
D) tratamento com vacina, que deve ser aplicada no
local do ferimento, pois os anticorpos presentes
na sua composição irão impedir a propagação
do agente causador.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 24 e 25.
Casos de leptospirose disparam em
Petrópolis após desastre natural
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta para o risco
de leptospirose após as fortes chuvas que atingem o Rio
de Janeiro: pessoas que tiveram contato com a água ou
lama de enchentes e que apresentarem febre associada
a dores de cabeça ou a dores musculares devem
procurar uma unidade de saúde. O objetivo do alerta é
evitar casos graves e óbitos provocados pela doença,
que tem sua incidência aumentada após alagamentos.
A cidade de Petrópolis, devastada após fortes chuvas
em fevereiro, registrou, nos três primeiros meses do ano,
99 casos prováveis da doença. No mesmo período do
ano passado, foram 3 notificações.
Disponível em: https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2022/04/
casos-de-leptospirose-disparam-em-petropolis-apos-desastrenatural. Acesso em: 24 abr. 2022 (adaptado).

QUESTÃO 24
A doença em questão teve aumento de casos, após
desastre natural em Petrópolis, porque
A) a bactéria causadora da doença é transmitida
por um mosquito vetor, cuja reprodução aumenta
com a maior disponibilidade de água.
B) a transmissão do protozoário causador da
doença ocorre por meio da ingestão de alimentos
que tiveram contato com água da enchente
contaminada pelo agente causador.
C) o protozoário causador da doença presente na
água é capaz de atravessar a barreira da pele
íntegra quando imersa por pequeno período em
água contaminada.
D) a infecção ocorre com a entrada da bactéria
causadora da doença, presente na água da
enchente, em ferimentos encontrados na pele
humana.
QUESTÃO 25
Para diminuir os casos da doença, a população deve
A) controlar a proliferação de cachorros de rua, que
são a principal fonte de contaminação das águas
de enchentes por meio das fezes encontradas
nas ruas.
B) evitar contato com água da enchente, utilizando,
se necessário, luvas e botas.
C) evitar deixar água parada, diminuindo, assim,
a reprodução do mosquito portador do agente.
D) higienizar de forma correta os alimentos, não
utilizando para isso a água proveniente da
enchente, que pode estar contaminada com
fezes de aves infectadas.

QUESTÃO 26
Sul e Sudeste voltam a ter mortes
de macacos com febre amarela
Ao menos 38 macacos morreram por febre amarela de
julho de 2019 a 8 de janeiro deste ano e mais de 1 mil
mortes suspeitas de primatas foram investigadas, de
acordo com um boletim epidemiológico divulgado nesta
quarta-feira (15) pelo Ministério da Saúde. A maior parte
das mortes (89,5%) foi registrada no Paraná, que teve
34 casos. São Paulo registrou 7,9% dos casos e Santa
Catarina 2,6%. A morte dos animais serve como alerta
de que a doença pode voltar a afetar os moradores da
região Sul e Sudeste. Segundo o ministério, os três
estados tiveram baixa cobertura vacinal, o que pode
facilitar o surgimento de novos casos após a temporada
de chuvas.
Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
noticia/2020/01/15/ministerio-da-saude-alerta-para-novasocorrencias-de-febre-amarela-nas-regioes-sul-e-sudeste.ghtml.
Acesso em: 25 abr. 2022 (adaptado).

Novos casos da doença, após a temporada de chuvas,
podem surgir porque
A) os macacos se reproduzem mais nas estações
chuvosas, o que leva ao aumento do vetor
transmissor do vírus.
B) a água parada aumenta a reprodução do
protozoário causador que ocorre na água.
C) as enchentes aumentam as chances de
transmissão do agente causador por água
contaminada com o protozoário.
D) o vírus causador da doença é transmitido por
mosquito que se reproduz em água.
QUESTÃO 27
Espécies resgatadas do tráfico vão
para o Jardim Botânico (RJ)
Final feliz para as espécies vegetais raras da Mata
Atlântica que foram resgatadas em uma operação de
combate ao tráfico internacional de espécies ameaçadas
de extinção. As 28 filodendron que foram interceptadas
no Aeroporto Internacional do Acre com destino à
Bolívia, chegaram no Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(JBRJ). Elas possuem folhas lustrosas e resistentes,
algumas com formato de coração (cordiforme), outras
são pontiagudas como lança (lanceolada) e ainda há
as que contam com muitas nervuras (palminérveas).
As inflorescências são compostas por minúsculas flores
que se apinham sobre um bastão carnudo e espesso,
que lembra uma espiga de milho pequena.
Disponível em: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/
noticias/2021/especies-resgatadas-do-trafico-vao-para-ojardim-botanico-rj.ghtml. Acesso em: 25 abr. 2022 (adaptado).

As plantas resgatadas do tráfico pertencem ao grupo das
A) briófitas, pois apresentam folhas lanceoladas,
como as folhas dos musgos.
B) pteridófitas, pois apresentam formato cordiforme,
que lembram o gametófito das samambaias.
C) gimnospermas, pois apresentam nervuras
palminérveas, como as folhas das araucárias.
D) angiospermas, pois apresentam inflorescências,
que lembram uma espiga de milho pequena.

10

QUESTÃO 28
Contaminação de folhas de alface
A alface está entre as hortaliças mais consumidas no
Brasil e estudos têm demonstrado a contaminação
dessa hortaliça por diferentes parasitas. Nesta pesquisa
de campo foram analisadas 50 amostras de alface
provenientes de feiras-livres de diferentes regiões
de Ribeirão Preto, demonstrando a ocorrência de
parasitas em 94% das amostras analisadas, sendo
Ascaris lumbricoides e Taenia sp, os parasitas de maior
incidência em 2 regiões de Ribeirão Preto (leste e
oeste). Esses resultados são de grande importância e
podem ser usados para conscientização de produtores e
consumidores de alfaces, diminuindo a possibilidade de
transmissão desses parasitas.
Disponível em: https://www.revistarebram.com/index.php/
revistauniara/article/view/673. Acesso em: 25 abr. 2022
(adaptado).

Os parasitas encontrados como contaminantes da
alface são
A) pertencentes ao grupo dos helmintos, sendo a
Ascaris lumbricoides pertencente ao grupo dos
nematelmintos e Taenia do grupo do platelmintos.
B) vermes platelmintos causadores de distúrbios
intestinais, sendo a presença destes na alface
um indicativo de contaminação fecal.

QUESTÃO 30
Projeto institui “Junho Vermelho”
para estimular doações de sangue
O Projeto de Lei nº 205/22 institui a campanha de
saúde pública “Junho Vermelho”, mês escolhido por ser
aquele em que se comemora o Dia Mundial do Doador
de Sangue. O texto está em análise na Câmara dos
Deputados. Pela proposta, as atividades promovidas
pelo poder público deverão incluir, sem prejuízo de
outras, a criação e divulgação de material didático sobre
a doação de sangue; as ações educativas e os eventos
públicos para conscientização popular; a iluminação de
prédios públicos, na cor vermelha, durante o mês de
junho. Todas essas atividades têm como intuito estimular
a doação de sangue, uma vez que os bancos de sangue
têm apresentado estoque muito baixo, principalmente do
tipo sanguíneo mais utilizado.
Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/855977projeto-institui-junho-vermelho-para-estimular-doacoes-desangue/. Acesso em: 25 abr. 2022 (adaptado).

O baixo estoque de sangue torna necessária a campanha
porque
A) todos os tipos sanguíneos são importantes, mas
o tipo AB é o mais utilizado, pois pode doar para
todos os outros tipos.

C) protozoários, sendo ambos, Ascaris e Taenia
do grupo dos esporozoários causadores de
distúrbios intestinais.

B) o tipo A é o menos encontrado no banco de
sangue por ser aplicado nos receptores do tipo
O negativo.

D) protozoários foraminíferos encontrados em
regiões com más condições de saneamento
básico, sendo disseminados pela ingestão de
alimentos contaminados.

C) o tipo O negativo é empregado em situações
graves em que não se sabe qual é o tipo
sanguíneo do paciente, sendo assim o mais
utilizado.

QUESTÃO 29
Projeto da UEL usa bactérias em mudas de árvores
neotropicais para aumentar resistência à seca

D) o tipo B positivo é o menos comum nos bancos de
sangue, pois é o mais empregado em receptores
O, B e AB.

“Com a aplicação das bactérias, já pudemos observar
que há uma redução do estresse hídrico nessas plantas.
Houve um aumento do processo de germinação,
inclusive já mostrado em TCCs e teses de estudantes,
que evidenciam o aumento da resistência da planta à
intempérie da seca”, afirmou Halley.
Disponível em: https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Projeto-daUEL-usa-bacterias-em-mudas-de-arvores-neotropicais-paraaumentar-resistencia. Acesso em: 25 abr. 2022 (adaptado).

A relação apresentada entre as plantas e bactérias é
classificada como
A) comensalismo, pois as plantas são beneficiadas
com a resistência ao estresse hídrico e as
bactérias não possuem vantagem nessa relação.
B) mutualismo, pois as bactérias encontram um
ambiente propício para se desenvolverem e as
plantas adquirem resistência contra o estresse
hídrico.
C) parasitismo, pois as bactérias parasitam as
plantas, podendo em algum momento causar
uma doença, o que pode levar à morte da planta
resistente ao estresse hídrico.
D) sociedade, pois cada um dos organismos
envolvidos possui uma função, como as plantas
ao realizarem fotossíntese e as bactérias ao
resistirem ao estresse hídrico.
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terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
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<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BIOMÉDICO

QUESTÃO 21
Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade,
foi atendido no pronto atendimento de um hospital
universitário apresentando febre, calafrio e dor no
abdômen. O médico solicitou os seguintes exames de
sangue: hemograma completo, PCR, glicose, sódio,
potássio, ureia, creatinina, amilase, TAP e TTPA.
Para realizar a coleta, o profissional terá que seguir uma
ordem de coleta dos tubos.
Assinale a alternativa que contém a sequência das
cores das tampas dos tubos de acordo com os exames
solicitados pelo médico.
A) Tampa amarela, tampa azul, tampa roxa e
tampa cinza.
B) Tampa azul, tampa roxa, tampa amarela e
tampa verde.
C) Tampa azul, tampa amarela, tampa roxa e
tampa cinza.
D) Tampa amarela, tampa roxa, tampa azul e
tampa verde.

QUESTÃO 23
Mãe leva criança no pronto atendimento do hospital
e relata que o filho iniciou quadro de febre de
39-40 °C a 15 dias, mais frequente pela manhã e à noite.
Apresentava, ainda, cefaleia, diminuição do apetite
e náuseas. O médico, suspeitando de meningite, solicitou
cultura do líquor.
No laboratório de microbiologia é obrigatório a semeadura
desse líquor nos meios:
A) Ágar sangue e BHI.
B) Ágar CLED e Ágar MacConkey.
C) Ágar sangue e Ágar chocolate.
D) Ágar chocolate e Ágar Manitol.
QUESTÃO 24
Paciente do sexo masculino, 37 anos de idade,
morador de rua. Foi atendido em um hospital público.
Paciente com aspecto pálido e bem magro, apresentado
tosse não produtiva há um mês e com hemoptise.
Foram solicitadas a pesquisa e a cultura de micobactéria
no escarro do paciente.
Para realizar esse diagnóstico, o laboratório usará,
respectivamente, exame e meio de cultura:
A) Baciloscopia e meio Ágar sangue.
B) Exame de Gram e meio Löwenstein Jensen.

QUESTÃO 22

C) Exame de direto e meio Ágar chocolate.

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) vem aumentando
entre adolescentes e crianças em várias regiões
do mundo. O Diabetes Mellitus compreende vários
distúrbios metabólicos, sendo a hiperglicemia uma
alteração comum a todos que apresentam a doença.
Esta alteração pode estar relacionada a defeitos na
ação ou na secreção da insulina, ou ambas. O paciente
com DM faz acompanhamento médico e monitoramento
terapêutico com avaliações frequentes dos exames de
glicose e hemoglobina glicada.

D) Baciloscopia e meio Löwenstein Jensen.

Com relação ao exame de hemoglobina glicada, é correto
afirmar que ele serve para
A) diagnosticar complicações diabéticas.
B) diagnosticar o início de uma anemia no paciente
com DM.
C) avaliar se o paciente com DM precisa iniciar o
tratamento com insulina.
D) avaliar a adesão do paciente ao tratamento
de DM.

QUESTÃO 25
Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, gestante
com 32 semanas, foi atendida em um hospital público
com contrações e perda de líquido amniótico. O médico
solicitou exames laboratoriais incluindo hemograma,
EAS, Gram e urocultura.
EAS apresentou: proteinúria, nitrito negativo, 10 leucócitos
por campo (VR: 5 leucócitos por campo), 180 bactérias
por campo (VR: <30 bactérias por campo) e muco.
Gram apresentou: presença de raros cocos Gram
positivos, isolados e aos pares.
Urocultura: urina semeada em Ágar sangue e
MacConkey e após 24 horas de incubação à 37 °C foi
possível observar o crescimento de colônias pequenas
beta-hemolíticas no Ágar sangue (105 UFC mL) e nenhum
crescimento no Ágar MacConkey. Foi realizado o teste
de catalase: negativo e teste de Bacitracina: resistente.
Nesse caso, trata-se de uma infecção por:
A) Streptococcus do grupo viridans
B) Enterococcus faecalis
C) Streptococcus agalactiae
D) Staphylococcus aureus
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

De acordo com Resolução RDC nº 302, de 13 de outubro
de 2005, e todo o conhecimento sobre amostras clínicas
e materiais biológicos, sabe-se que as amostras devem
ser coletadas e enviadas ao laboratório em frascos
adequados para cada tipo de material e meios de
transporte adequado.

A garantia da qualidade dos ensaios laboratoriais
assegura a liberação de laudos fidedignos. Essa garantia
é alcançada quando o laboratório possui um controle do
processo nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica.

De acordo com o tipo de amostra, tempo de envio e
temperatura de transporte, assinale a alternativa incorreta.
A) O líquor deve ser mantido à temperatura
ambiente até ser processado no máximo em
uma hora.
B) Hemograma colhido no tubo de EDTA conservado
em temperatura ambiente pode ser feito sem
prejuízo no resultado até 12 horas após a coleta.
C) Urina de jato médio colhida em frasco estéril
deve ser processada em até duas horas
em temperatura ambiente ou até 12 horas
quando refrigerada.
D) Para pesquisa de anaeróbios, a amostra colhida
deve ser enviada ao laboratório em seringa com
a ponta bloqueada em temperatura ambiente e
deve ser processada em até três horas.

Em relação ao Controle Interno de Qualidade (CIQ),
analise as afirmativas a seguir.
I.

O controle interno da qualidade (CIQ) é realizado
para a determinação do desempenho analítico
por meio de comparações interlaboratoriais.

II.

O gráfico de Levey-Jennings e as regras de
Westgard são ferramentas que podem ser
utilizadas para avaliar o controle interno da
qualidade (CIQ).

III. Os materiais de controle usados para o controle
interno da qualidade (CIQ) podem ser utilizados
como calibradores.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

QUESTÃO 27
A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia e
o diagnóstico laboratorial pode ser feito com a dosagem
de ferritina, ferro sérico, transferrina, capacidade
total de ligação do ferro e a análise do hemograma.
No organismo, a regulação da absorção de ferro para
o plasma é exercida pela membrana basolateral pela
transferrina, que é o receptor que se liga ao ferro, e pela
ferroportina, que é o exportador que libera o ferro celular
ao plasma. A quantidade de ferroportina expressa na
membrana basolateral é influenciada por um peptídeo
sinalizador secretado pelo hepatócito, a hepcidina.
À medida que o estoque de ferro diminui, configurando
a anemia ferropriva, é possível observar:
A) Redução dos níveis de hepcidina.
B) Aumento da saturação da transferrina.
C) Redução da absorção do ferro intestinal.
D) Diminuição da capacidade latente de ligação
com o ferro.

QUESTÃO 29
Paciente sexo masculino, 56 anos de idade, em
uso diário de anticoagulante oral (varfarina), vai ao
laboratório periodicamente para realizar o controle
da anticoagulação oral. O controle laboratorial da
anticoagulação oral é um dos responsáveis pelo sucesso
e segurança desse procedimento terapêutico.
O exame de escolha na monitorização terapêutica com
os anticoagulantes orais é:
A) Tempo de tromboplastina parcial ativada
B) Tempo de protrombina (com RNI)
C) Tempo de coagulação
D) Prova de retração do coágulo
QUESTÃO 30
Paciente de 45 anos de idade, sexo masculino, foi ao
pronto atendimento do hospital e apresentou queixa de
“pele amarela” há 19 dias com febre 38 °C, náuseas,
vômitos, fadiga e dor em hipocôndrio direito.
Para pesquisar a destruição de células hepáticas no
paciente com suspeita de hepatite, o médico solicitou
A) TSH e AST.
B) ALT e AST.
C) creatinina e glicose.
D) colesterol e ureia.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

BIOQUÍMICO
Código: 405

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.

5

QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.

6

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.

8

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BIOQUÍMICO

QUESTÃO 21
Paciente sexo feminino, 25 anos de idade, deu entrada
no pronto-socorro do Hospital das Clínicas apresentando
febre, calafrio e manchas vermelhas no abdômen. Foi feita
anamnese e o médico solicitou os seguintes exames de
sangue: hemograma completo, VHS, PCR, glicose, sódio,
potássio, TAP e TTPA. Para realizar a coleta, o profissional
terá que seguir uma ordem de coleta dos tubos.
Assinale a alternativa que indica a ordem correta dos
tubos de acordo com os exames solicitados.
A) Tubo de soro com ativador de coágulo, citrato de
sódio, EDTA e fluoreto de sódio
B) Citrato de sódio, EDTA, tubo de soro com
ativador de coágulo e fluoreto de sódio
C) Citrato de sódio, tubo de soro com ativador de
coágulo, EDTA e fluoreto de sódio
D) Tubo de soro com ativador de coágulo, EDTA,
citrato de sódio e fluoreto de sódio
QUESTÃO 22
Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, com
glicose elevada e presença de corpos cetônicos na urina.
A gasometria desse paciente revelará:
A) Alcalose respiratória
B) Acidose respiratória
C) Alcalose metabólica
D) Acidose metabólica
QUESTÃO 23
Paciente do sexo feminino, 36 anos de idade, deu entrada
no pronto atendimento em um hospital universitário,
trazida pelo filho com queixa de formigamento na perna
e pé esquerdos iniciada há seis meses. Refere ainda
que notou o aparecimento de quatro manchas indolores
e não pruriginosas na mesma perna há dois anos,
as quais estão presentes até o momento. As manchas
são hipocrômicas, indolores, medindo de 1 a 2 cm de
diâmetro, arredondadas, com bordas bem definidas,
e discretamente hipercrômicas; a pele nos locais das
manchas é seca e sem pelos; há sensibilidade térmica e
dolorosa ausente na área das lesões.

QUESTÃO 24
Paciente de 20 anos de idade, sexo feminino, colhedora
em um Laboratório de Análises Clínicas, sofreu um
acidente com perfurocortante (agulha contaminada
com sangue) colhendo de um paciente internado.
Não relatou o acidente à sua superior. Após sete
semanas, começou a sentir coceira na pele, mal-estar,
febre e o olho começou a amarelar (ficar ictérico).
Após uma consulta no pronto-socorro, o médico solicitou
os exames de sangue com o seguintes resultados:
•

TGO e TGP estavam 20 vezes acima dos valores
de referência;

•

Bilirrubina total e frações com aumento de
bilirrubina direta;

•

Fosfatase alcalina e GGT com discreto aumento.

Assinale a alternativa em que os marcadores sorológicos
estejam mais compatíveis com a fase da doença.
A) HBeAg, anti-HBs e anti-HBc IgM
B) HBsAg, anti-HBe e anti-HBc IgG
C) Anti-HBe, anti-HBs e anti-HBc IgM
D) HBsAg, HBeAg e anti-HBc IgM
QUESTÃO 25
Paciente do sexo masculino, oito anos de idade,
apresentava febre e dores nas costas há três dias.
Foi solicitado raio X de tórax que evidenciou opacificação
na base do pulmão direito com derrame de líquido pleural.
O médico realizou um aspirado brônquico e encaminhou
o material em seringa para o laboratório de microbiologia
para realizar os exames de Gram, BAAR e Cultura.
BAAR: Negativo.
Gram: apresentou presença de vários cocos Gram
positivos, isolados e aos pares.
Cultura: amostra semeada em ágar sangue, Ágar
chocolate e MacConkey. Após 24 horas de incubação à
37 °C, foi possível observar o crescimento de colônias
pequenas (105 UFC/mL) no Ágar sangue (alfa-hemolíticas)
e no Ágar chocolate, e nenhum crescimento no Ágar
MacConkey. Foi realizado o teste de catalase, cujo
resultado foi negativo e o teste de Optoquina, sensível.
Nesse caso, trata-se de uma infecção por:
A) Streptococcus do grupo viridans
B) Streptococcus pyogenes
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae

De acordo com esse caso clínico, os sítios a seguir devem
ser utilizados para coleta do material para realização do
diagnóstico, exceto:
A) Narinas
B) Lóbulo auricular direito
C) Lóbulo auricular esquerdo
D) Cotovelo direito e esquerdo
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

O exame de urina é um dos exames mais antigos no
laboratório clínico e envolve a avaliação física, química e
do sedimento. As análises são feitas com tiras reagentes
e microscópio ou em aparelho automatizado.

A hemostasia classifica-se em primária e secundária.
A hemostasia primária é a fase inicial no mecanismo
da coagulação sanguínea e ocorre pela interação entre
vasos sanguíneos e plaquetas.

Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale
com F as falsas e com V as verdadeiras.

Assinale a alternativa que contém os exames laboratoriais
que devem ser executados para a avaliação dessa fase.

(

) O tempo da coleta entre a coleta e a realização do
exame não prejudica a validade dos resultados.

A) Tempo de protrombina, contagem de plaquetas e
retração do coágulo.

(

) Secreções vaginais e uretrais não comprometem
o resultado do exame de urina.

B) Tempo de sangramento, tempo de troboplastina
parcial ativada e contagem de plaquetas.

(

) A determinação do pH pode ser substituída pela
referência da reação (ácida, alcalina e ligeiramente
ácida) com o uso de indicadores apropriados.
Caso seja necessária a determinação mais exata
do pH, podem ser utilizadas tiras reagentes.

C) Tempo de protrombina, contagem de plaquetas e
tempo de tromboplastina parcial ativada.

(

) Um aumento de leucócitos (piócitos) na urina
indica processo inflamatório das vias urinárias,
podendo estar localizado desde os glomérulos
até a uretra, sendo ou não de causa infecciosa.

Assinale a sequência correta.
A) F V F F
B) F F V V
C) V F V V

D) Tempo de sangramento, retração do coágulo e
contagem de plaquetas.
QUESTÃO 29
O exame parasitológico de fezes (EPF) é um exame barato
e prático, que pesquisa diferentes formas parasitárias
eliminadas nas fezes. Tem suma importância na clínica
médica, considerando que as parasitoses intestinais
são um problema de saúde pública de alta prevalência
no Brasil. Os diferentes métodos são empregados de
acordo com a solicitação médica ou suspeita clínica.

D) V V F F

Sobre os parasitas ou exame parasitológico de fezes,
assinale a alternativa incorreta.

QUESTÃO 27

A) A Entamoeba dispar é não invasiva, não virulenta,
provoca colite não disentérica e é responsável
por casos assintomáticos de amebíase.

Paciente do sexo masculino, nove anos de idade. A mãe
relata que a criança está sempre cansada, sonolenta,
sem apetite. Apresentou perda de peso nos últimos
meses, porém com aumento da barriga. Na rua onde
moram não há rede de esgoto.

B) O método mais eficaz para o diagnóstico de
esquistossomose é o Kato Katz e nele é usado o
verde malaquita para conservação e clarificação
das formas parasitárias.

O último hemograma realizado apresentou os seguintes
resultados:

C) O método de Baermann Moraes é padrão ouro
para detectar Entamoeba histolytica.

Hemácias: 4.000.000 /mm3 (VR: 4.500.000 a 6.000.000)

D) Hoffman, Pons e Janes (HPJ) é um método de
sedimentação espontânea usado para detectar
ovos e larvas de helmintos, cistos de protozoários
e oocistos maiores.

Hemoglobina: 9,8 g/dL

(VR: 13,0 a 18 g/dL)

Hematócrito: 30,7 %

(VR: 39 a 54%)

O médico solicitou os seguintes exames de sangue
dessa criança: dosagem de ferritina, dosagem de
ferro sérico e capacidade total de ligação do ferro
à transferrina (CTLF).
Quais seriam os resultados esperados nesse caso,
se a anemia apresentada por esse paciente fosse
mesmo ferropriva?
A) Ferritina reduzida, ferro sérico normal ou
reduzido, CTLF reduzida.
B) Ferritina reduzida, ferro sérico normal ou
reduzido, CTLF aumentada.
C) Ferritina normal ou reduzida, ferro sérico
reduzido, CTLF reduzida.
D) Ferritina normal ou reduzida, ferro sérico normal
ou aumentado, CTLF aumentada.

10

QUESTÃO 30
Analise os gráficos a seguir.

Tietz Fundamentos de Química Clínica. 6. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Tiez Fundamentos de Química Clínica. 6. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Nos gráficos, os eventos apresentados nos compartimentos 1, 2 e 3 são, respectivamente,
A) em (1) desempenho estável do controle; em (2) erro aleatório e em (3) erro sistemático.
B) em (1) desempenho estável do controle; em (2) erro sistemático e em (3) erro aleatório.
C) em (1) desempenho estável do controle; em (2) erro sistemático e aleatório em (3) erro aleatório.
D) em (1) desempenho estável do controle; em (2) erro sistemático e em (3) erro sistemático e exatidão.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

ENFERMEIRO
GRUPO 7
Códigos: 406 a 410

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.

4

Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO

QUESTÃO 24
A administração de medicamentos e vacinas tem sido
considerada uma ação de alta demanda nos serviços de
saúde.
Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

QUESTÃO 21

I.

Na aplicação de medicações subcutâneas,
o profissional de Enfermagem deve esticar a
pele, inserir a medicação com o bisel da agulha
lateralizado e aspirar levemente o conteúdo antes
da sua injeção.

II.

Na via intramuscular, a região glútea suporta um
volume máximo de 4 a 5 mL para medicações.

Considere que um senhor chegou à unidade de saúde
desidratado e foi prescrito solução de 480 mL para ser
infundida, via endovenosa, em 60 minutos.
Quantas gotas por minuto serão administradas nessa
prescrição considerando a utilização de equipo
macrogotas de infusão gravitacional?
A) 80 gts / min.
B) 140 gts / min.
C) 160 gts / min.
D) 26 gts / min.

QUESTÃO 22
Considere que na sala de curativo, uma senhora deseja
receber uma avaliação da ferida que se encontra em
seu membro inferior esquerdo. Na avaliação, a pele do
membro inferior esquerdo se encontra roxeada, fria, com
ausência de pulso pedial, com ferida aberta arredondada,
de borda regular.
A situação descrita é característica de qual ferida
crônica?

III. Quando necessário realizar uma administração
medicamentosa por via intramuscular, deve-se
solicitar ao paciente para relaxar o músculo que
receberá a injeção, de forma a diminuir a dor e as
chances de sangramento.
IV. Na punção venosa periférica, o profissional
de Enfermagem deve selecionar a veia a ser
puncionada, garroteá-la e tapear sobre esta
levemente a fim de estimular o ingurgitamento.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.

A) Úlcera venosa.

QUESTÃO 25

B) Úlcera neuropática.

Considerando que a Enfermagem representa o maior
grupo de profissionais da área da saúde no Brasil,
assinale a alternativa correta com relação à Lei do
exercício profissional.

C) Úlcera arterial.
D) Úlcera por pressão.

QUESTÃO 23
A ciência da Enfermagem transforma as ações de
cuidado nos serviços de saúde.
Sobre as teorias de Enfermagem, assinale a alternativa
correta.
A) A Enfermagem deve se preocupar com quatro
elementos principais: saúde, ser humano,
ambiente e cuidado, por isso hoje é uma profissão
fundamental para os sistemas de saúde em todo
o mundo.
B) O processo de Enfermagem é caracterizado
por três fases interdependentes: anamnese,
planejamento e intervenção.

A) Cabe ao técnico de enfermagem prestar
cuidados diretos de Enfermagem a pacientes
graves com risco de vida.
B) Nos serviços de saúde, a(o) enfermeira(o)
participa da orientação e supervisão do trabalho
de Enfermagem e, em grau auxiliar, do médico
quando necessário.
C) É privativo da(o) enfermeira(o) o planejamento,
organização, coordenação, execução e avaliação
dos serviços da assistência de Enfermagem.
D) A direção do órgão de Enfermagem integrante
da estrutura básica da instituição de saúde
pública e privada deve ser executada pelo gestor
do serviço, independentemente da sua categoria
profissional.

C) O diagnóstico de Enfermagem é uma fase
invisível no processo de Enfermagem.
D) O principal enfoque de Florence Nigthingale
estava centralizado na cura dos doentes com
ações focadas nas práticas médicas.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Considere que um senhor de 82 anos de idade chega à
unidade de saúde para verificação da pressão arterial.

O monitoramento do crescimento e desenvolvimento
infantil tem sido uma tarefa dos enfermeiros a fim de
garantir a qualidade de vida das crianças.

No ato do atendimento, a pressão foi considerada alta e
a enfermeira explicou corretamente que
A) os fatores de risco para hipertensão arterial são o
consumo elevado de açúcar, prática exacerbada
de exercícios físicos e lesão cardíaca.
B) é considerado hipertenso o indivíduo que
apresenta pressão sistólica equivalente a
120 mmHg e pressão diastólica de 80 mmHg.
C) a hipertensão é mais comum em idosos devido à
diminuição da elasticidade dos principais vasos
sanguíneos, que se tornam menos capazes de
acomodar o volume sanguíneo bombeado pelo
coração.
D) para a verificação da pressão arterial, o ideal
é dispor o paciente sentado, com as pernas
cruzadas e os braços fletidos apoiados de
maneira a se localizar o manguito na altura do
coração, porém não foi possível mantê-lo nesta
posição e por isso a pressão pode ter sido
alterada.

QUESTÃO 27
A Escala de Coma de Glasgow é muito utilizada na
avaliação de pacientes admitidos em unidades de
urgência.
Assinale a alternativa que apresenta as manifestações
que devem ser avaliadas nessa situação.
A) Pressão arterial, pressão venosa e nível de
consciência.
B) Resposta verbal, nível de consciência e pressão
arterial.
C) Temperatura, pressão arterial, e respiração.
D) Abertura ocular, resposta verbal e motora.

QUESTÃO 28
Considere que uma senhora admitida no serviço de
saúde recebe uma prescrição médica de 1000 mg de
dipirona endovenosa (EV).
Sabendo que na unidade existe disponível dipirona em
frascos de 500 mg/mL, em ampolas de 2 mL, quanto
se deve aspirar do frasco-ampola para administrar a
medicação corretamente?
A) 2 mL.
B) 0,5 mL.
C) 1,0 mL.
D) 4 mL.
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Assinale a alternativa que aponta
indicadores para este monitoramento.

os

melhores

A) Idade e índice de vulnerabilidade.
B) Peso e estatura.
C) Perímetro cefálico e índice de massa corporal.
D) Apgar e condição sociossanitária.

QUESTÃO 30
A dengue, doença infecciosa causada pelo Aedes
Aegypti, tem apresentado altas taxas de incidência no
Brasil.
Sobre os cuidados com a dengue, analise as afirmativas
a seguir.
I.

A dengue é uma doença de notificação
compulsória diante de suspeita clínica.

II.

A transmissão da dengue pode ocorrer por
contato direto com um paciente enfermo, ingestão
de água ou alimento.

III. O controle da dengue está centrado na vacinação
em massa.
IV. O sangramento de mucosas é um sinal de alerta
nos casos de dengue.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

FARMACÊUTICO
GRUPO 8
Códigos: 411 e 412

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FARMACÊUTICO
QUESTÃO 21
Analise as afirmativas a seguir sobre a dispensação de
medicamentos.
I.

A dispensação é um ato profissional não privativo
do farmacêutico.

II.

A dispensação envolve a orientação sobre o uso
adequado e seguro do medicamento.

III. A dispensação envolve a análise de aspectos
técnicos e legais do receituário.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 24
Com base na Política Nacional de Medicamentos, analise
as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.
( ) A promoção do uso racional de medicamentos
representa uma das diretrizes e também uma das
prioridades apontadas na Política Nacional de
Medicamentos.
( ) Para a promoção do uso racional de
medicamentos no contexto da farmacovigilância,
devem ser incentivadas ações de revisão da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
( ) Para a promoção do uso racional de
medicamentos, a atenção especial deve ser
concedida à racionalidade do receituário médico,
principalmente no nível hospitalar.
( ) A promoção do uso de medicamentos genéricos,
que inclui o incentivo à sua produção, é uma das
medidas necessárias para a promoção do uso
racional de medicamentos.
Assinale a sequência correta.

QUESTÃO 22

A) V F V F

Analise as afirmativas a seguir sobre os serviços
farmacêuticos diretamente destinados ao paciente,
à família e à comunidade.

B) F V F V

I.

II.

No
acompanhamento
farmacoterapêutico,
tem-se como objetivo prevenir e resolver
problemas da farmacoterapia.

C) V F F V
D) F V V F
QUESTÃO 25

Na revisão da farmacoterapia, o farmacêutico
realiza uma análise sobre os medicamentos
utilizados pelo paciente.

Analise as afirmativas a seguir sobre a tuberculose,
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

III. A monitorização terapêutica de medicamentos
compreende a mensuração e a interpretação dos
níveis séricos de fármacos.

( ) Em 2020 e 2021 observou-se uma redução
acentuada na incidência de tuberculose no Brasil
em comparação com os períodos anteriores.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 23
Com relação à prescrição de medicamentos, assinale a
alternativa incorreta.
A) A prescrição de medicamentos é uma
atribuição clínica do farmacêutico e pode ser
desempenhada nos serviços públicos de saúde.
B) Uma estratégia fundamental para a prescrição
racional é a definição de lista de medicamentos
essenciais.
C) Erros de prescrição podem envolver tanto a
redação da prescrição, quanto o processo de
decisão terapêutica.

( ) A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) previne
especialmente as formas graves de tuberculose
pulmonar e deve ser utilizada em recém-nascidos
o mais precocemente possível após o nascimento.
( ) O tratamento da infecção latente pelo
Mycobacterium tuberculosis (ILTB) reduz o
risco de adoecimento por tuberculose ativa, e é
realizado, preferencialmente, com a isoniazida.
( ) Os medicamentos utilizados para o tratamento
da
tuberculose
devem
ser
tomados,
preferencialmente, durante uma refeição para
reduzir intolerância digestiva e epigastralgia.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F

D) A prescrição digitada é totalmente elaborada
dentro de um sistema de prescrição informatizado
computadorizado.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Analise as afirmativas a seguir sobre a farmacoterapia
da hipertensão arterial sistêmica.

Analise as afirmativas a seguir sobre os conceitos
utilizados na área de manipulação de preparações
magistrais e oficinais.

I.

O enalapril é um pró-fármaco hidrolisado por
esterases no fígado, produzindo o metabólito
ativo denominado enalaprilato.

II.

Parte da losartana é convertida ao metabólito
ativo denominado EXP3174, mais potente que a
losartana como antagonista do receptor AT1.

III. O anlodipino é um antagonista do canal de cálcio
do tipo di-hidropiridina que apresenta absorção
lenta e efeito prolongado.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 27
Analise as afirmativas a seguir sobre a farmacoterapia
da asma.
I.

O salbutamol é um agonista seletivo do receptor
β2 de ação curta.

II.

O ipratrópio é um agonista seletivo de receptores
muscarínicos de ação intermediária.

III. O salmeterol é um agonista seletivo do receptor
β2 de ação prolongada.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 28
Com relação à gestão dos estoques de medicamentos,
assinale a alternativa incorreta.
A) Análise de Pareto, ou curva ABC, é um método
de classificação de informações adotado para
separar os itens de maior importância ou impacto
do estoque.
B) O estoque de medicamentos considerados
de classe C da curva ABC merece tratamento
preferencial e deve ser rigorosamente controlado.
C) A curva XYZ, ou classificação de criticidade,
é um método baseado no critério do impacto
resultante da falta de medicamentos.
D) A curva ABC pode ser utilizada para definir
estratégias de compra, rotatividade de estoque
e políticas de controle de fornecimento.
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I.

Manipulação é o conjunto de operações
farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar
preparações magistrais e oficinais e fracionar
especialidades farmacêuticas para uso humano.

II.

Preparação magistral é aquela preparada
na farmácia, a partir de uma prescrição de
profissional habilitado, destinada a um paciente
individualizado, e que estabeleça em detalhes
sua composição, forma farmacêutica, posologia
e modo de usar.

III. Preparação oficinal é aquela preparada na
farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário
Nacional ou em Formulários Internacionais
reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 30
Com relação aos métodos de programação
medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

de

A) O método consumo histórico consiste na
análise do comportamento do consumo de
medicamentos em uma série histórica, e tem
como vantagem o fato de não demandar dados
de morbidade para sua execução.
B) O método perfil epidemiológico baseia-se nos
dados de morbidade das doenças para as quais
os medicamentos são utilizados, e pode ser
utilizado quando não existem informações sobre
o consumo.
C) O método oferta de serviços baseia-se na
estimativa de medicamentos em função
da disponibilidade de serviços ofertados à
determinada população-alvo, e tem como
vantagem não depender de consumo histórico.
D) O método consumo ajustado baseia-se no
consumo histórico de medicamentos ajustado
pelos períodos de desabastecimento, e deve
ser utilizado preferencialmente quando ocorre
desabastecimento de um ou mais itens.

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

FISIOTERAPEUTA
GRUPO 9
Códigos: 413 a 415

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO 21
A paralisia do plexo braquial perinatal, ou paralisia
braquial obstétrica (PBO), é caracterizada por uma
lesão parcial ou total do plexo braquial, causada por
uma tração na cabeça ou no membro superior durante
o nascimento. Apesar de sua grande incidência,
evidências apontam uma recuperação completa que
varia entre 70% e 92% das crianças com PBO, mas
algumas crianças permanecem com déficit funcional em
um ou mais domínios da Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).
Sobre a PBO, assinale com V as afirmativas verdadeiras
e com F as falsas.
( ) Quando as raízes C5-C6 são acometidas
(paralisia de Klumpke), os músculos comumente
envolvidos são os supra e infraespinhal e
normalmente o membro assume uma postura do
ombro em abdução e rotação externa, cotovelo e
punho em extensão.
( ) Nas lesões de tronco inferior (C8 e T1, onde
ocorre a paralisia de Erb-Duchenne), o cotovelo
e o ombro não apresentam movimentação ativa;
o punho e a mão, por estarem com a inervação
intacta, apresentam função normal.
( ) O uso de contenções no membro não acometido,
em associação à estimulação motora do membro
acometido, com variações de 3 a 24 horas por
dia, por pelo menos duas semanas consecutivas,
caracteriza a Terapia de Movimento Induzido por
Restrição.
( ) A bandagem elástica pode ser utilizada para
favorecer a estabilidade das articulações, auxiliar
o posicionamento durante o movimento e ampliar
a capacidade durante a movimentação do
membro acometido na PBO.
Assinale a sequência correta.
A) F F V V
B) F V F F
C) V V V F
D) V F F V

QUESTÃO 22
O padrão de marcha exibido pela pessoa que usa uma
órtese tanto reflete a contribuição do estado geral de
saúde do utilizador, quanto o controle de movimento e a
assistência da órtese.
Em uma avaliação da marcha, o fisioterapeuta observou
que seu paciente apresentava, durante o apoio inicial,
uma inclinação anterior do tronco, ou seja, o paciente se
inclina para a frente conforme o peso é transferido para
o membro inferior.
Qual é a possível causa anatômica ou relacionada à
órtese para esse desvio da marcha?
A) Fraqueza do quadríceps.
B) Fraqueza dos dorsiflexores.
C) Contratura em abdução.
D) Retentor inadequado para flexão plantar.
QUESTÃO 23
Analise as afirmativas a seguir sobre as principais
técnicas modernas utilizadas em fisioterapia respiratória,
classificadas por remoção de secreção e / ou manutenção
e ganho de volumes pulmonares.
I.

A técnica de expiração lenta total com a glote
aberta em decúbito supralateral (ELTGOL) usa
a respiração controlada para minimizar o fluxo
expiratório com o fechamento mínimo das vias
aéreas, sendo indicada para mover secreções
das vias aéreas menores para as maiores em
três fases: deslocamento, coleta e eliminação
da secreção.

II.

A drenagem autógena (DA) é definida como o
aumento passivo, ativoassistido ou ativo do fluxo
aéreo inspiratório, com os objetivos de mobilizar,
carrear e eliminar as secreções traqueobrônquicas,
com ou sem a ajuda do fisioterapeuta.

III. A terapia com incentivadores inspiratórios está
indicada para pacientes com comprometimento
da mecânica respiratória que resulta no padrão
respiratório superficial e monótono, como
pacientes neurológicos, em pós-operatório,
imobilizados por diversas causas.
IV. A técnica de inspiração lenta (exercícios de
fluxo inspiratório controlado – EDIC) é indicada
para crianças cooperativas, maiores de três a
quatro anos de idade, adolescentes e adultos,
com doenças respiratórias agudas, atelectasias
localizadas e pneumonia.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

A bandagem de linfedema utiliza múltiplas camadas
de materiais acolchoados exclusivos e bandagens
de pequena elasticidade para criar uma estrutura
de sustentação para segmentos edematosos e
linfedematosos do corpo.

As fraturas proximais do úmero correspondem a
aproximadamente 4 a 6% de todas as fraturas em
indivíduos adultos e ocorrem principalmente no grupo de
pessoas com idades entre 41 e 60 anos. Esse mecanismo
de lesão está comumente associado à queda da própria
altura e é agravado por presença da osteoporose nos
indivíduos mais velhos, acidentes automobilísticos e
lesões relacionadas a esportes.

O uso da bandagem de linfedema não tem como objetivo:
A) Oferecer sustentação aos tecidos que perderam
a elasticidade.
B) Facilitar um leve aumento da pressão sobre
os tecidos, auxiliando no esvaziamento dos
vasos linfáticos.
C) Favorecer o reenchimento do interstício entre os
tratamentos de drenagem linfática manual.
D) Melhorar a eficiência da bomba muscular durante
a atividade.
QUESTÃO 25
O termo disfunção discal é utilizado sempre que houver
alterações no disco que modifiquem suas propriedades
bioquímicas e impeçam a função normal. Nos estágios
agudos, a disfunção discal cervical pode se manifestar
como condição irritável, com limitação dolorosa da
amplitude de movimento ativa em todos os planos,
particularmente a flexão; dor com a tosse ou o espirro;
contração dolorosa dos músculos cervicais devido à
defesa; e dificuldade em manter a postura ortostática, em
virtude da carga compressiva da cabeça sobre o pescoço.
Sobre as condutas fisioterapêuticas nos estágios agudos
da disfunção discal cervical, é incorreto afirmar:
A) A reeducação do padrão respiratório é um
exercício apropriado durante os estágios
agudos, visto que o uso excessivo dos músculos
escalenos pode acrescentar carga compressiva
à coluna cervical.
B) As técnicas de tração manual devem ser evitadas
pelo risco de comprimir o disco e reduzir o
tamanho do forame intervertebral.
C) É preciso tomar cuidado na seleção e no ensino
de exercícios de amplitude de movimento
para reduzir o risco de aumento das forças de
compressão ou de translação.
D) Para reduzir a incidência de recidiva de um
episódio agudo, é importante corrigir todos
os comprometimentos posturais da coluna
cervical, da coluna torácica e do cíngulo do
membro superior.
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Alguns protocolos sugerem que a intervenção
fisioterapêutica pode ocorrer nos primeiros dias do
pós-operatório das fraturas proximais do úmero,
principalmente em intervenções cirúrgicas que envolvam
a utilização da placa philos.
Qual intervenção fisioterapêutica é indicada na primeira
semana de pós-operatório?
A) Rotações interna e externa ativas com resistência.
B) Exercícios proprioceptivos e pliométricos.
C) Exercícios
resistidos
manguito rotador.

com

carga

para

D) Posicionamento antiedema e crioterapia.
QUESTÃO 27
O guia da American Congress of Obstetricians and
Gynecologists recomenda exercícios de intensidade
moderada durante a gestação, desde que não haja
contraindicação clínica por complicações obstétricas.
Ao orientar gestantes sobre exercícios aeróbicos, deve-se
avaliar atentamente o histórico de exercícios e a história
da gestação atual, a fim de traçar a melhor conduta.
Não é uma recomendação para a prescrição de
exercícios de intensidade moderada na gravidez:
A) Seguir os princípios FITT (frequência,
intensidade, tempo e tipo de exercício) para a
prescrição adequada do exercício físico durante
o período gestacional.
B) Priorizar exercícios de intensidade moderada,
mantendo a frequência cardíaca (FC) entre
60 e 70% da FC máxima, para a manutenção da
capacidade física.
C) Usar a percepção relatada pela gestante entre os
escores 7 e 9 da escala de Borg de percepção de
esforço, com escore de 6 a 20, para categorizar
o exercício como de intensidade moderada.
D) Usar o “teste da conversa” como parâmetro de
esforço – caso a gestante consiga manter a
conversação durante o exercício físico, significa
que ela não está se exercitando acima do
recomendado.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

O ultrassom terapêutico (UST) são ondas sonoras de
alta frequência (1-3,3 MHz) aplicadas ao corpo para
produzir efeitos térmicos e não térmicos, sendo, portanto,
um agente de penetração profunda.

As alterações sensoriais podem ser importantes na
determinação da etiologia das quedas em idosos. Sabe-se
que o aporte sensorial anormal ou insuficiente devido
à lesão ou doença em um dos sistemas sensoriais
(visão, vestibular ou somatossensorial) pode predispor
o indivíduo a quedas. Portanto, é importante examinar
cada um desses componentes sensoriais que contribuem
para o controle da postura.

Assinale a alternativa que descreve os efeitos térmicos
do UST.
A) Redução da velocidade de condução nervosa e
da angiogênese.
B) Redução da extensibilidade das estruturas ricas
em colágeno e do limiar de dor.
C) Aumento do fluxo sanguíneo e da atividade
de macrófagos.

Analise as seguintes afirmativas sobre as alterações
sensoriais.
I.

A
acuidade
visual
significativamente
comprometida, além do comprometimento da
sensibilidade ao contraste e da percepção da
profundidade, foi associada às quedas, assim
como às condições de saúde que resultam em
cortes no campo visual central ou periférico.

II.

O teste de propriocepção, da vibração, da pressão
cutânea e de discriminação entre dois pontos
juntos apresentam resultados confiáveis na
avaliação das alterações sensoriais que afetam o
equilíbrio em idosos.

D) Aumento da permeabilidade da membrana
celular e redução da fagocitose.
QUESTÃO 29
Os pacientes diagnosticados com câncer manifestam,
com elevada frequência, alterações bioquímicas,
fisiológicas, metabólicas, sociais, emocionais e
comportamentais ocasionadas pelos efeitos locais e
sistêmicos da própria doença. A partir do modelo de
funcionalidade, o fisioterapeuta avaliou um paciente
oncológico e fez a seguinte codificação de acordo
com a Classificação Internacional de Funcionalidade
(CIF): b7302.1
Sabendo-se
que
7
representa
as
funções
neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento;
30 representa funções da força muscular; 2 representa
a força dos músculos de um lado do corpo; e que 1 é o
qualificador, qual é o diagnóstico cinesiológico funcional
desse paciente?
A) Deficiência leve da força dos músculos de um
lado do corpo.

III. A avaliação do reflexo espinal vestibular (REV)
exige o exame da marcha, da locomoção e do
equilíbrio. Alguns exemplos de testes clínicos que
conseguem examinar o REV são caminhar com
rotação da cabeça, o Índice da Marcha Dinâmica
(DGI), o Timed Up and Go (TUG) e o alcance
funcional.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

B) Deficiência moderada da força dos músculos de
um lado do corpo.
C) Deficiência grave da força dos músculos de um
lado do corpo.
D) Deficiência completa da força dos músculos de
um lado do corpo.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

FONOAUDIÓLOGO
GRUPO 10
Códigos: 416 a 418

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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QUESTÃO 23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A saúde coletiva é uma área que envolve uma série de
conhecimentos multidisciplinares, passando desde as
Ciências Biomédicas até as Ciências Sociais.

FONOAUDIÓLOGO

Qual é o objetivo da saúde coletiva?

Diversas técnicas vocais são utilizadas na clínica
fonoaudiológica, com importantes resultados na
reabilitação.

A) Prevenir o desenvolvimento ou a disseminação
de doenças e demais problemas de saúde
por meio da implantação de perfis sanitários
condizentes com a cultura e a necessidade de
uma região.

Em relação às técnicas de reabilitação vocal, assinale a
alternativa cuja aplicação clínica não está de acordo com
a técnica empregada.

B) Realizar o maior número de atendimentos
médicos e especializados possível, priorizando o
tratamento das doenças mais comuns.

A) Técnica de vibração de língua: diminuição da
amplitude da onda mucosa.

C) Prevenir o desenvolvimento ou disseminação
de doenças raras que acometem uma pequena
parcela da população.

QUESTÃO 21

B) Técnica de sons nasais: dissipação da energia
sonora no trato vocal.
C) Técnica do estalo de língua associado ao som
nasal: movimentação vertical de laringe.
D) Técnica de fonação inspiratória: afastamento
das pregas vestibulares.
QUESTÃO 22
Na rede de serviços da Atenção Básica, o fonoaudiólogo
atua na fronteira do campo clínico e do campo social,
cumprindo importante papel na rede de cuidados à
saúde.
Em relação aos deveres do fonoaudiólogo na Atenção
Básica, analise os deveres a seguir e assinale com V os
verdadeiros e com F os falsos.
( ) Dialogar com os outros profissionais de saúde
e rede de atenção para estabelecer projetos de
cuidado.
( ) Estabelecer atenção ao usuário de acordo com
sua formação acadêmica, centrada no modelo
curativo.
( ) Ter sua atuação voltada para a compreensão do
sujeito e não da doença.
( ) Buscar realizar práticas voltadas para
necessidades da população do território.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) V F V V
C) F V F F
D) F F V V

as

D) Desenvolver processos automatizados no
cumprimento de tarefas para os profissionais da
atenção primária e alimentar as bases de dados
do SUS.
QUESTÃO 24
A deglutição tem como função a propulsão do alimento
da boca para o estômago e consiste em um processo
contínuo no qual todos os músculos relacionados com a
cavidade oral entram em função. A deglutição pode ser
dividida em quatro fases: fase oral preparatória, fase oral
(ou de transporte), fase faríngea e fase esofágica.
Em relação às fases da deglutição, analise as afirmativas
a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( ) A fase oral preparatória é uma fase mecânica
consciente, voluntária e envolve a transformação
do alimento do estágio sólido para uma
fragmentação.
( ) A fase oral ou de transporte é consciente,
voluntária e prepara o alimento para a
deglutição. Envolve a coordenação dos seguintes
movimentos: fechamento dos lábios, tensão da
musculatura labial e bucal, movimento de rotação
lateral da mandíbula e movimento de rotação
lateral da língua.
( ) A fase faríngea é inconsciente, involuntária e
ocorre contração dos músculos supra-hioideos,
faríngeos, laríngeos e linguais, resultando
em alongamento da faringe e interrupção da
respiração.
( ) A fase esofágica é inconsciente, involuntária e
consiste na transferência do bolo alimentar do
esôfago ao estômago por meio dos movimentos
peristálticos.
Assinale a sequência correta.
A) V V F V
B) V F F F
C) F V V F
D) F F V V
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INSTRUÇÃO: Considere resultado a seguir obtido na
audiometria tonal liminar de um indivíduo adulto para
responder às questões 25 e 26.

QUESTÃO 27
A face humana, com suas estruturas ósseas e musculares,
possui características próprias e peculiares, despertando
o interesse de diversas áreas do conhecimento. Na
fonoaudiologia, o conhecimento da tipologia facial é de
grande importância para o diagnóstico, planejamento e
prognóstico do tratamento fonoaudiológico, uma vez que
cada tipo facial apresenta características musculares
diferentes.
Em relação às características próprias de cada tipologia
facial e condição oclusal, assinale a alternativa que
apresenta a relação incorreta.
A) Face longa: deglutição com interposição lingual.
B) Classe II: deslize mandibular anterior durante a
mastigação para aumento do espaço intraoral.
C) Classe III: língua em assoalho.
D) Mordida cruzada posterior unilateral: mastigação
no lado contrário ao cruzamento dentário.
QUESTÃO 28

QUESTÃO 25
De acordo com a classificação de Lloyd & Kaplan (1978),
assinale a alternativa que corresponde ao resultado
dessa audiometria.
A) Perda auditiva condutiva moderada à direita e
neurossensorial leve à esquerda.
B) Perda auditiva mista moderada à direita e
neurossensorial leve à esquerda.
C) Perda auditiva mista leve à direita e audição
normal à esquerda.

Em relação às Emissões Otoacústicas Transientes
(EOAT), analise as afirmativas a seguir e assinale com V
as verdadeiras e com F as falsas.

D) Perda auditiva condutiva moderada à direita e
mista leve à esquerda.

( ) As EOAT consistem em um exame subjetivo de
avaliação auditiva.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta um achado
imitanciométrico compatível com os resultados dessa
audiometria.
A) Curva tipo A bilateral, com reflexos contralaterais
ausentes em ambas as orelhas.
B) Curva tipo B na orelha direita e tipo Ad na orelha
esquerda, com reflexos contralaterais ausentes
bilateralmente.
C) Curva tipo Ar na orelha direita e tipo Ad na orelha
esquerda, com reflexos ipsilaterais ausentes à
direita.
D) Curva tipo B na orelha direita e tipo A na orelha
esquerda, com reflexos ipsilaterais presentes
apenas à esquerda.
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O Teste da Orelhinha ou Triagem Auditiva Neonatal é
um exame importante para detectar se o recém-nascido
tem problemas de audição e deve ser realizado o mais
precocemente possível, preferencialmente no primeiro
mês de vida. O teste é realizado por meio do exame
de Emissões Otoacústicas Transientes, que são sons
emitidos em resposta a estímulos acústicos de curta
duração, usualmente clicks, apresentados em fraca
intensidade.

( ) As EOAT avaliam a função coclear quando não
há comprometimento de orelha média.
( ) As EOAT podem avaliar vias auditivas até córtex.
( ) As EOAT utilizam grande gama de frequências
sonoras, permitindo a estimulação da cóclea
como um todo.
Assinale a sequência correta.
A)
B)
C)
D)

VVFF
VFVV
FVFV
FFVF

QUESTÃO 29
Nos quadros de afasia, a terapia fonoaudiológica visa
à recuperação da capacidade de comunicação do
paciente, possibilitando-lhe condições de requisição
máxima de sua linguagem.
Em relação à afasia no idoso, decorrente de acidente
vascular cerebral agudo, assinale a alternativa correta.
A) No idoso, a afasia não provoca impacto na
construção de redes sociais, pois estas já estão
debilitadas em decorrência do envelhecimento.
B) A afasia impede a transmissão e recepção de
informações importantes sobre o autocuidado e
o cuidado realizado pelos outros.
C) A afasia ameniza a depressão e a ansiedade,
sintomas tão comuns no envelhecimento.
D) No idoso, o tipo mais comum de afasia é a afasia
global.
QUESTÃO 30
Alguns hábitos persistem após a fase oral da criança,
sendo realizados na região bucal de modo deletério e
nocivo à saúde. Esses hábitos podem modificar os
tecidos dentários, ósseos e musculares, resultando em
alterações no padrão de crescimento orofacial bem
como trazendo prejuízo aos órgãos fonoarticulatórios.
Analise as afirmativas a seguir relacionadas aos hábitos
orais deletérios.
I.

O impacto dos hábitos depende da tipologia
facial.

II.

Nos casos de sucção digital é indicado o uso de
chupeta.

III. A intervenção deve ser iniciada com estratégias
para controle dos hábitos.
IV. O impacto dos hábitos depende da tríade
frequência-duração-intensidade.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.

11

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

MÉDICO DA FAMÍLIA – ESF E
MÉDICO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
GRUPO 11
Códigos: 419 e 420

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO DA FAMÍLIA ESF E MÉDICO DE ATENÇÃO
DOMICILIAR

QUESTÃO 21
Sobre os princípios e diretrizes do SUS e da ESF, numere
a COLUNA II de acordo com a COLUNA I.
COLUNA I
1. Integralidade
2. Territorialização
3. População adscrita
COLUNA II
( ) Envolve captar informações – identificação
/ sociodemográficas e condições de saúde
autorreferidas – sobre os usuários que se
encontram no território da equipe e a estratificação
dos riscos sociossanitários da população.
( ) Processo de análise territorial visando a uma
base organizativa dos sistemas de saúde e do
planejamento da vigilância em saúde.

QUESTÃO 23
Mulher, 62 anos de idade, nova moradora da área de
abrangência, relata que não faz exame ginecológico
nem mamografia há oito anos, desde que ficou viúva.
No que se refere ao rastreamento do câncer de mama,
são recomendações preconizadas pelo Ministério da
Saúde:
A) Rastreamento radiológico por mamografia a
cada dois anos, para as mulheres de grupos
populacionais de risco habitual, que se
encontram em idade entre 50 e 69 anos.
B) Exame clínico e ultrassonográfico anuais das
mamas, a partir dos 25 anos de idade, para
mulheres com fatores de risco para câncer de
mama.
C) Rastreamento clínico por meio do autoexame
das mamas, para todas as mulheres a partir dos
25 anos de idade, para reduzir a mortalidade do
câncer de mama.
D) Rastreamento por meio do exame clínico das
mamas, para todas as mulheres a partir de 35
anos de idade, realizado anualmente e, nos
casos alterados, realizar ultrassonografia.
QUESTÃO 24

C) 3 2 1

Homem de 22 anos de idade apresenta dor profunda,
na região lombar e nádegas, de difícil caracterização,
de intensidade moderada a severa, sem irradiação, há
cerca de cinco semanas. A dor começa já pela manhã,
quando percebe certa rigidez local por cerca de uma
hora, e melhora a seguir. Não há relato de febre ou perda
de peso. Seu estado geral está preservado. Previamente
hígido, nunca foi internado. Faz uso esporádico de
analgésicos comuns com alívio apenas parcial do
sintoma. Não há achados relevantes ao exame clínico.

D) 3 1 2

Pode-se afirmar que a dor apresentada pelo paciente é

( ) Conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 2 3 1

A) crônica e de característica inflamatória.
QUESTÃO 22

B) crônica e inespecífica.

Em uma cidade, em um determinado ano, ocorreram 45
novos casos de dengue. Sabendo-se que a população
daquele local era de 2.000 pessoas e que cinco casos
evoluíram a óbito, qual é a letalidade e a taxa de
mortalidade na cidade?

C) aguda e de característica inflamatória.

A) A letalidade é de 11% e a taxa de mortalidade é
de 0,25%.

D) aguda e inespecífica.
QUESTÃO 25

B) A letalidade é de 11% e a taxa de mortalidade é
de 02,25%.

Em uma equipe com população adscrita de 3.000
pessoas, 360 são diabéticas, sendo que 60 receberam
diagnóstico no último ano, durante uma campanha de
busca ativa.

C) A letalidade é de 0,25% e a taxa de mortalidade
é de 11%.

Nesse contexto, a incidência e a prevalência de
diabéticos são, respectivamente, de

D) A letalidade é de 2,25% e a taxa de mortalidade
é de 11%.

A) 12% e 3%.
B) 2% e 12%.
C) 6% e 2%.
D) 3% e 6%.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Criança de 18 meses, previamente hígida, é levada ao
acolhimento na Unidade Básica de Saúde. A mãe relata
que ela apresenta febre e hiporexia há dois dias. Não
há relato de vômitos nem de sangramentos. Ao exame
clínico está tranquila, ativa, com rubor facial, hidratada,
anictérica. TAX = 38,1 ºC, taquicardia leve, PA normal
para a idade, exames do tórax e abdome normais. Prova
do laço mostra 12 petéquias numa área de 2,5 cm2.

A respeito das condições clínicas de atenção domiciliar,
analise as afirmativas a seguir:
I.

A reabilitação nutricional pode ajudar a evitar
complicações, como baixa capacidade funcional,
baixa imunidade e dermatite tipo intertrigo
(obesidade).

II.

Nos pacientes com doenças respiratórias
crônicas, como a hipóxia, a cor pulmonale e a
retenção de CO2, precisam de atenção quanto
à prevenção de intercorrências agudas e à
monitorização de oxigenioterapia.

Nesse caso, a abordagem inicial recomendada para a
criança é:
A) Iniciar hidratação venosa e encaminhá-la para
Unidade de Pronto Atendimento onde deve ficar
em observação por pelo menos 24 horas.
B) Prescrever hidratação oral domiciliar, orientar
o responsável quanto aos sinais de alerta da
dengue e reavaliá-la no dia seguinte.
C) Prescrever hidratação oral domiciliar, orientar
o responsável quanto aos sinais de alerta da
dengue e reavaliá-la quando a febre baixar.
D) Iniciar hidratação oral no centro de saúde e
solicitar hemograma, que deve ser avaliado no
mesmo dia.

III. As doenças respiratórias agudas são raras na
atenção domiciliar, sendo apenas indicada para
pacientes previamente hígidos.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 30

QUESTÃO 27
A respeito da Doença do Refluxo Esofágico (DRE) no
adulto, analise as afirmativas a seguir:
I.

A presença de regurgitação no contexto do RGE
geralmente indica uma hérnia hiatal.

II.

A ausência de pirose e regurgitação não afasta o
diagnóstico de RGE.

III. Na pessoa idosa, antes de prescrever tratamento
antiácido, é necessário investigar anemia crônica
e presença de osteopenia / osteoporose.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 28
José, de 59 anos de idade, etilista há 35 anos, portador
de cirrose hepática, com varizes esofagianas, apresenta,
em casa, vômitos sanguinolentos em grande volume.
A família chama o SAMU, a despeito dos esforços da
equipe que o atende, ele falece, ainda em seu domicílio.
Considerando essas informações e em relação ao
correto preenchimento do atestado de óbito, a causa
imediata da morte de José é:
A) Etilismo crônico.
B) Cirrose.
C) Varizes esofagianas.
D) Choque hipovolêmico.
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A respeito da sororoca, analise as afirmativas a seguir.
I.

Ocorre nas últimas horas de vida, quando
o paciente já comatoso perde o reflexo da
deglutição, levando a um acúmulo de secreções
nas vias aéreas superiores.

II.

É muito angustiante para o paciente, devendo ser
controlada com tratamento medicamentoso e não
medicamentoso.

III. Entre
as
formas
de
tratamento
não
medicamentoso, deve-se elevar a cabeceira,
limpar a cavidade oral com uma gaze umedecida
em água com bicarbonato ou colutório diluído,
e, se necessário, aspirar com todo cuidado.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

MÉDICO VETERINÁRIO
Código: 421

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO VETERINÁRIO
QUESTÃO 21
A técnica de ovário-histerectomia é muito utilizada para
promover a esterilização em cadelas e gatas.
Com relação a essa técnica cirúrgica, assinale a
alternativa correta.
A) Em filhotes pré-púberes de cadelas e gatas,
a incisão no terço médio do abdome caudal
facilita a ligadura do corpo uterino, sendo assim
indicada nesses animais.
B) O gancho de ovário-histerectomia deve ser
evitado em cadelas para exposição do ovário,
devido ao fato de poder causar hemorragia no
mesosalpinge, mesmo em cirurgias eletivas.
C) Em gatas, deve-se clampear o corpo uterino
com três pinças hemostáticas, anteriormente à
ligadura deste, para evitar hemorragia, já que
nessa espécie o corpo uterino é friável.
D) Vários fios de sutura podem ser utilizados para
as ligaduras dos vasos ovarianos, entretanto os
fios monofilamentares devem ser evitados por
causar alta reação tecidual.
QUESTÃO 22
A piometra é o acúmulo de material purulento no interior
do útero de cadelas e gatas, sendo uma condição que
coloca em risco a vida do animal.
Com relação a essa patologia e seu tratamento, assinale
a alternativa incorreta.
A) A piometra se desenvolve no período do ciclo
estral diestro, em que o útero está sob influência
do hormônio progesterona, que estimula
o crescimento e a atividade secretora das
glândulas endometriais.
B) Os sinais clínicos da piometra variam, podendo
o animal apresentar secreção vaginal,
desidratação e endotoxemia.
C) A infecção bacteriana determina a mortalidade
e a morbidade, sendo a Escherichia coli um
dos microrganismos geralmente presentes na
piometra em cadelas e gatas.
D) Antimicrobianos devem ser utilizados no pré e
no pós-operatório, sendo os aminoglicosídeos
sempre indicados, por apresentarem amplo
espectro.

QUESTÃO 23
As leishmanioses compreendem um grupo de doenças
parasitárias, presentes em países tropicais e subtropicais,
variando em gravidade, desde formas cutâneas até
infecções nas vísceras, de grande importância em saúde
pública.
A respeito dessa zoonose, assinale a alternativa
incorreta.
A) Métodos sorológicos podem ser úteis, porém
apresentam problemas, como as reações
cruzadas e a diferenciação entre infecção atual
e antiga.
B) A transmissão da doença pode ocorrer quando
as fêmeas dos flebotomíneos se alimentam em
um hospedeiro infectado.
C) No Brasil, a leishmaniose visceral é causada
pela Leishmania chagasi (L. infantum), uma
zoonose
transmitida
principalmente
por
Lutzomyia longipalpis, e o cão é considerado um
reservatório urbano do parasita.
D) A leishmaniose visceral canina é uma doença
aguda, mas cursos crônicos podem ser
observados nos animais.
QUESTÃO 24
A leptospirose é uma doença que afeta o homem e
várias espécies animais, e suas manifestações clínicas
e patológicas são variáveis, de acordo com o sorotipo e
espécie animal afetada.
Com relação a essa doença, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
( ) As leptospiras podem permanecer viáveis por
longos períodos em ambientes secos e, quando
expostas ao calor, permanecendo fora do animal,
viáveis na urina, por vários dias.
( ) O sorotipo icterohaemorrhagiae é adquirido
geralmente de gatos, os quais eliminam o
microrganismo na urina, sem apresentarem
nenhum sinal da doença.
( ) A vaca, quando se infecta na gestação,
quase sempre há abortos, natimortalidade ou
nascimento de bezerros fracos.
( ) Os antimicrobianos penicilina e doxiciclina podem
ser indicados para o tratamento da leptospirose
em cães.
Assinale a sequência correta.
A) V V F V
B) F F V V
C) V F V F
D) F V F F
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

A esporotricose é uma doença fúngica de grande
importância na saúde pública, já que esse fungo é capaz
de causar doença no homem e em várias espécies
animais.

A brucelose bovina é uma doença infectocontagiosa
que causa diversas perdas econômicas pelo mundo,
de forma direta e indireta.

Com relação a essa zoonose, assinale a alternativa
correta.
A) No cão, essa enfermidade assume maior
importância na saúde pública, devido ao grande
número de células fúngicas presentes nas lesões
dessa espécie.
B) O itraconazol pode ser um antifúngico utilizado
para o tratamento dos animais, entretanto em
cães apresenta pouca eficácia.
C) A infecção pode se estabelecer por meio
de feridas traumáticas, e, na espécie felina,
as arranhaduras e mordeduras podem ser
formas de contágio.
D) Há três formas clínicas descritas: cutânea,
ulcerada e disseminada, sendo a forma
disseminada a mais comum no gato.

A respeito dessa doença no bovino, assinale a alternativa
correta.
A) A principal manifestação clínica da brucelose
bovina é a ocorrência de aborto, em geral,
no primeiro trimestre da gestação.
B) No macho, a infecção pode resultar em orquite,
epididimite e vesiculite seminal, que podem ser
induzidas até mesmo pela amostra vacinal.
C) A transmissão da doença se dá principalmente
pela via hematógena, pela qual os animais são
infectados após penetração da bactéria em uma
ferida.
D) Em vacas, a Brucella abortus pode causar
mastite brucélica, sendo geralmente observada
mastite clínica, com alteração macroscópica do
leite.
QUESTÃO 28

QUESTÃO 26
A Medicina Veterinária do Coletivo envolve a medicina
preventiva, a saúde pública, o controle de zoonoses,
o comportamento e o bem-estar animal, o manejo
populacional canino e felino, a bioética e o gerenciamento
de recursos humanos.
Com relação a essa medicina e sua abrangência,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.

Com relação à inspeção e vigilância em alimentos,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.

( ) A eutanásia é um método ético e eficaz de controle
populacional, e, por isso, no âmbito do estado de
Minas Gerais, essa técnica está indicada para
extermínio de cães e gatos para fins de controle
populacional.

( ) Em relação ao pescado, a inspeção sanitária é
imprescindível no momento em que os barcos
pesqueiros atracam, pois é fundamental conhecer
a procedência do pescado, se de pesca em
alto-mar ou costeira, em rios, lagos ou
reservatórios.

( ) A Síndrome de Noé é definida como a
acumulação de muitos animais e a incapacidade
em proporcionar padrões mínimos de nutrição,
saneamento, cuidados veterinários, e em agir
sobre a condição deteriorante dos animais.

( ) Nos laticínios, a recepção do leite obrigatoriamente
tem de passar por inspeção, na qual deve ser
avaliada a higiene do produto, verificando o
aspecto no latão, principalmente sujidades, nível
de decomposição e sinais de leite mamitoso.

( ) Os programas de controle populacional devem
conter: programas que visem à identificação,
registro,
esterilização
cirúrgica,
adoção,
e campanhas educacionais para a conscientização
pública da relevância de tais atividades.

( ) É de competência exclusiva do médico veterinário
realizar no leite, quando este chega aos laticínios,
as provas microbiológicas para monitoramento e
controle dos lotes de leite.

( ) O registro e a identificação dos animais são
instrumentos de responsabilização do proprietário,
sendo recomendado que nos programas de
controle populacional seja associado método
duplo de identificação do animal, como coleira e
microchip.
Assinale a sequência correta.

( ) Nos estabelecimentos de abate, é ao médico
veterinário que compete a responsabilidade de
assegurar a qualidade higienicossanitária das
matérias-primas, já que em algumas etapas são
exigidos conhecimentos zootécnicos e clínicos.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V

A) F V V V

B) F F V F

B) V V F F

C) F V V F

C) V F F V

D) V V F V

D) F F V F

10

A vigilância sanitária é o conjunto de medidas que
visam elaboração, aplicação, controle e fiscalização,
respeitada a legislação pertinente, de normas e padrões
de interesse da saúde individual e coletiva, relativas ao
ambiente, produtos, serviços e trabalho.

QUESTÃO 29
As intoxicações alimentares são de grande importância
no cenário das doenças transmitidas por alimentos, tanto
do ponto de vista de saúde pública, quanto em relação
às graves consequências econômicas para a sociedade.
Com relação às intoxicações alimentares e às doenças
transmitidas por alimentos, assinale a alternativa
incorreta.
A) As doenças de origem alimentar podem ser
divididas em três grandes grupos: as infecções
alimentares, as toxinfecções e as intoxicações
alimentares.
B) A intoxicação estafilocócica é causada pela
ingestão de alimentos contendo uma ou mais
enterotoxinas produzidas por Staphylococcus
enterotoxigênicos,
como
Staphylococcus
aureus, Staphylococcus hyicus, Staphylococcus
intermedius, entre outras espécies.
C) A
intoxicação
alimentar
estafilocócica
manifesta-se alguns dias após a ingestão
do alimento contaminado com enterotoxinas
pré-formadas, sendo o período de incubação
variável de três a quatro dias após a ingestão do
alimento contaminado.
D) As infecções alimentares, causadas pela ingestão
de microrganismos patogênicos, denominados
invasivos, com capacidade de penetrar e invadir
tecidos, origina quadro clínico característico,
como nas infecções por Salmonella spp.
QUESTÃO 30
A contaminação de alimentos, principalmente microbiana,
converte-os em veiculadores de agentes que originam
infecções ou intoxicações no homem. Dessa forma,
medidas de controle e vigilância são importantes nos
produtos de origem animal para prevenir as toxinfecções
alimentares.
Com relação aos agentes causadores de contaminação
e medidas de controle, assinale a alternativa correta.
A) A febre tifoide (febre entérica), causada pela
bactéria Echerichia coli, pode ser transmitida por
alimentos como carne e leite crus, que tenham
sido manuseados sem higiene e ingeridos sem
cozimento adequado.
B) O botulismo, causado pelas toxinas do
Clostridium botulinum pode ser prevenido
quando ocorre a esterilização adequada de
produtos enlatados industrializados, acidificando
as conservas domésticas e mantendo os
alimentos refrigerados.
C) A disenteria provocada por agente etiológico
Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC) pode ser
transmitida por alimentos contaminados com
água contaminada e leite não pasteurizado,
possuindo um período de incubação entre cinco
e dez dias.
D) A colite hemorrágica, causada pelas salmonelas,
possuem os suínos como reservatórios naturais,
razão pela qual os produtos de origem animal,
principalmente a carne suína, parecem ser o
principal veículo desse patógeno.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

NUTRICIONISTA
GRUPO 12
Códigos: 422 a 424

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NUTRICIONISTA
QUESTÃO 21
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
relacionando os parâmetros preconizados pela Vigilância
Nutricional a cada fase do curso da vida, segundo as
recomendações da Organização Mundial da Saúde e do
Ministério da Saúde.
COLUNA I
1.

Crianças

2.

Adolescentes

3.

Adultos

4.

Idosos

COLUNA II
( ) Circunferência da cintura / IMC
( ) IMC por idade / Estatura por idade
( ) Peso por idade / Estatura por idade / Peso por
estatura / IMC por idade
( ) IMC apenas.
Assinale a sequência correta.
A) 4 1 3 2

QUESTÃO 23
Paciente idoso saudável, sexo masculino, chega ao
consultório do nutricionista para adequação da dieta
oral. Sabe-se que o idoso não apresenta deficiência de
micronutrientes.
É recomendado, segundo a Diretriz BRASPEN de terapia
nutricional no envelhecimento, uma ingestão diária de
A) cálcio (1000 mg/dia), ferro (8 mg/dia), vitamina
B12 (2,0 microgramas/dia).
B) cálcio (1000 mg/dia), ferro (12 mg/dia), vitamina
B12 (3,5 microgramas/dia).
C) cálcio (1200 mg/dia), ferro (10 mg/dia), vitamina
B12 (1,5 microgramas/dia).
D) cálcio (1200 mg/dia), ferro (8 mg/dia), vitamina
B12 (2,4 microgramas/dia).
QUESTÃO 24
O comitê em avaliação, prevenção e tratamento de
sobrepeso e obesidade infantil e no adolescente
recomenda uma abordagem em estágios para o manejo
do peso em crianças.
Considerando essa temática, numere a COLUNA I de
acordo com a COLUNA II, associando o estágio do
tratamento à intervenção recomendada.
COLUNA I

B) 3 2 1 4

1.

Estágio 1

C) 4 2 1 3

2.

Estágio 2

D) 3 4 2 1

3.

Estágio 3

4.

Estágio 4

QUESTÃO 22
Conforme Resolução CFN nº 594, de 17 de dezembro
de 2017, na primeira consulta ou atendimento inicial,
o nutricionista deverá efetuar no prontuário do paciente o
registro das seguintes informações, exceto:
A) Triagem nutricional para avaliação de risco
nutricional e nível de atendimento nutricional.
B) Determinação das necessidades nutricionais
específicas, quando aplicável, com base na
avaliação realizada do estado nutricional.
C) Avaliação do estado nutricional compreendendo,
quando houver, avaliação antropométrica (peso,
estatura, Índice de Massa Corporal – IMC).
D) Hipótese diagnóstica de nutrição, e, se couber,
diagnóstico nutricional, com identificação e
determinação do estado nutricional do paciente,
com indicação do protocolo referencial utilizado.

COLUNA II
( ) Inclui dietas com baixa
medicações e / ou cirurgia.

calorias,

uso

de

( ) Acompanhamento com nutricionista é necessário
nesse estágio com retornos mensais ajustados à
necessidade do paciente e família.
( ) Dieta e atividade física, incluindo aumento no
consumo de frutas e vegetais e limitando as
atividades sedentárias.
( ) Retornos semanais nas primeiras 8 a 12
semanas seguidas por retornos mensais são
recomendados.
Assinale a sequência correta.
A) 4 1 3 2
B) 4 2 1 3
C) 3 2 1 4
D) 3 4 2 1
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 29

Mesmo quando o excesso de peso é discreto, em
crianças ou adolescentes com histórico familiar positivo
de doenças cardiovasculares, recomenda-se, para a
prevenção dessas doenças, exceto:

O uso de suplementos nutricionais orais (SNO) para
idosos desnutridos ou em risco de desnutrição está
indicado na presença de ingestão oral insuficiente.

A) Consumo diário de até 30% do valor energético
total (VET) em gorduras, sendo de 10% a 7%
em gorduras saturadas. O consumo de gordura
trans deve limitar-se a 5% do VET.
B) Restringir o consumo de sódio a 1,5 g/dia
(ou 5 g/dia de sal).
C) Estimular o consumo de aves e carnes vermelhas
magras e de peixes, pelo menos duas vezes
por semana.
D) Estimular o consumo de mais de cinco porções
por dia de frutas e hortaliças.
QUESTÃO 26
De acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira
de Pediatria e Academia Americana de Pediatria para
ingestão de suco natural, uma criança de cinco anos de
idade com peso atual de 25 kg deve ingerir diariamente
A) 170 a 225 mL/dia.
B) 115 a 170 mL/dia.

Para resposta anabólica, os SNO devem fornecer em
média
de proteína ou
por kg / refeição.
Assinale a alternativa que completa correta
respectivamente as lacunas da afirmativa anterior.
B) 30 g / 0,4 g
C) 20 g / 0,3 g
D) 15 g / 0,2 g
QUESTÃO 30
Paciente portador de doença renal crônica em
hemodiálise, apresentando hiperfosfatemia chega ao
consultório do nutricionista.
Assinale a alternativa que apresenta o alimento (com
menor relação proteína / fósforo) que deveria ser
escolhido, com o objetivo de atender às recomendações
de proteína sem elevar a ingestão de fósforo.
A) Sardinha 34 g.

D) 50 a 90 mL/dia.

B) Leite 150 mL.

Paciente do sexo masculino, oncológico, obeso crítico
(IMC de 35 kg/m2).
De acordo com o consenso nacional de nutrição
oncológica, a oferta calórica e proteica para esse
paciente deverá ser, respectivamente, de
A) 11 a 14 kcal/kg de peso atual/dia e 2,0 g/kg de
peso ideal/dia.
B) 25 a 30 kcal/kg de peso atual/dia e 1,5 a 2,0 g/kg
de peso ideal/dia.
C) 20 a 25 kcal/kg de peso atual/dia e 2,5 g/kg de
peso ideal/dia.
D) 30 a 35 kcal/kg de peso atual/dia e 1,5 g/kg de
peso ideal/dia.
QUESTÃO 28
Sobre o diagnóstico de desnutrição para pacientes com
doença renal, analise a afirmativa a seguir.
dos seguintes indicadores diagnosticam
a desnutrição: redução da ingestão energética, perda
de peso, perda de gordura corporal, perda de massa
muscular, acúmulo de líquido e redução da força de
preensão palmar.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna da afirmativa anterior.
A) Um
B) Dois
C) Três
D) Quatro

e

A) 40 g / 0,5 g

C) 90 a 115 mL/dia.

QUESTÃO 27
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Nesse contexto, analise a afirmativa a seguir.

C) Carne de porco 80 g.
D) Fígado de boi 85 g.

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

ODONTÓLOGO ESF
Código: 425

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.

6

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ODONTÓLOGO ESF

QUESTÃO 23
Doença periodontal é uma doença infecciosa que afeta a
gengiva e os tecidos de suporte dentário, podendo levar
à perda dentária.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

QUESTÃO 21
O uso de certos medicamentos, como analgésicos,
anticonvulsivantes, anti-histamínicos, anti-hipertensivos,
diuréticos,
antidepressivos
e
determinados
quimioterápicos, pode levar à hipossalivação, que causa
a sensação de boca seca, denominada xerostomia, mas
raras vezes provoca danos irreversíveis às glândulas
salivares. A hipossalivação pode estar relacionada ou
levar a alterações bucais.
Assinale a alternativa que não corresponde a uma
alteração bucal devido à alteração salivar.
A) Infecção oportunista como a candidíase.

I.

Traduz-se, numa primeira fase, por sinais e
sintomas clínicos intensos como sintomatologia
dolorosa, secreção purulenta, hemorragias e por
isso não passa despercebido ao próprio paciente.

II.

O diagnóstico precoce permite tratar a doença
e evitar o agravamento da situação com a
consequente perda dentária.

III. A doença periodontal pode estar associada,
em alguns casos, a patologias sistêmicas como
a diabetes mellitus, e a ocorrência de partos
prematuros.
Está(ão) incorreta(s) a(s) afirmativa(s)

B) Cárie.

A) I, II e III.

C) Alteração na retenção de dentaduras.

B) II e III, apenas.

D) Carcinoma de células escamosas.

C) I, apenas.
D) I e II, apenas.

QUESTÃO 22
De acordo com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

Os serviços públicos que integram o Sistema
Único de Saúde – SUS constituem campo de
prática para ensino e pesquisa, mediante normas
específicas, elaboradas conjuntamente com o
sistema educacional.
Quando a cobertura assistencial for insuficiente à
população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada, sendo
que as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos têm preferência para participar do
Sistema Único de Saúde – SUS.

Assinale a alternativa correta.
A) As duas são falsas.
B) As duas são verdadeiras.
C) Apenas a afirmativa I é falsa.
D) Apenas a afirmativa II é falsa.

QUESTÃO 24
De acordo com a resolução nº 118, de 11 de maio de
2012, Código de Ética Odontológica, aprovado pela
Resolução CFO-42/2003, analise afirmativas a seguir.
I.

É obrigatória a elaboração e a manutenção de
forma legível e atualizada de prontuário e a sua
conservação em arquivo próprio, seja de forma
física, seja digital.

II.

Constitui infração ética se o profissional
comercializar atestados odontológicos, recibos,
notas fiscais, ou prescrições de especialidades
farmacêuticas.

III. Constitui infração ética se o profissional deixar de
esclarecer adequadamente os propósitos, riscos,
custos e alternativas do tratamento.
IV. Constitui direito fundamental das categorias
técnicas e auxiliares recusarem-se a executar
atividades que não sejam de sua competência
técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão
do cirurgião-dentista.
Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

O Tratamento Restaurador Atraumático (Atraumatic
Restorative Treatment) é entendido como uma
abordagem minimamente invasiva que compreende
medidas preventivas, terapêuticas e restauradoras em
relação à cárie dental e no controle dessa doença.

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 17, que
trata das ações de promoção à saúde, no que tange ao
controle e prevenção da cárie na população, destaca
medidas de saúde pública intersetoriais e educativas.

Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.
A) O conhecimento do material restaurador e a sua
correta manipulação constituem-se em pontos
vitais para o sucesso do ART.
B) O isolamento absoluto é indispensável e etapa
fundamental nessa técnica.
C) A anestesia local é, na maioria das vezes,
dispensável nessa técnica.
D) Se a lesão de cárie não for acessível com o
uso dos instrumentos manuais ou se houver
história de sintomatologia dolorosa, o ART está
contraindicado.
QUESTÃO 26
Analise a afirmativa a seguir.
O _________________ ocorre ao redor do dente
e é causado pelo acúmulo de placa bacteriana que
se transformou em tártaro, é uma lesão inflamatória
aguda, localizada, que pode surgir em decorrência de
uma inflamação pela placa ou impactação de corpos
estranhos e suas características clínicas podem incluir
uma tumefação vermelha, lisa, dolorosa e, em muitos
casos, flutuante.
Assinale o termo que completa corretamente a lacuna da
afirmativa anterior.
A) abscesso periodontal
B) cisto
C) granuloma

Analise as afirmativas a seguir:
I.

São necessárias medidas de saúde pública que
possibilitem à população alguma forma de acesso
ao flúor.

II.

São necessárias medidas de saúde pública
que possibilitem à população entender a
importância da redução do consumo do açúcar e
disponibilidade de informação sistemática sobre
os fatores de risco e autocuidado.

III. São determinantes as políticas relacionadas
à melhoria das condições socioeconômicas,
do acesso à posse e uso dos instrumentos de
higiene e ao estímulo da manutenção da saúde.
IV. São necessários incentivos à pesquisa em
Promoção da Saúde, avaliando eficiência,
eficácia, efetividade e segurança das ações
prestadas.
Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.
QUESTÃO 29
Com base no Caderno de Atenção Básica nº 17, que
trata de saúde bucal, analise as afirmativas a seguir
sobre ações educativas.
I.

A educação em saúde bucal deve fornecer
instrumentos para fortalecer a autonomia dos
usuários no controle do processo saúde-doença
e na condução de seus hábitos.

II.

A finalidade da educação em saúde é difundir
elementos, respeitando a cultura local, que
possam contribuir com o empoderamento dos
sujeitos coletivos, tornando-os capazes de
autogerirem seus processos de saúde-doença,
suas vidas, com vistas à melhoria da sua
qualidade de vida.

D) abscesso endodôntico
QUESTÃO 27
Analise a afirmativa a seguir.
___________________
é
uma
infecção
com
aparecimento de pequenas vesículas ou bolhas.
As lesões, que duram de cinco a sete dias, podendo
estender em pacientes imunossuprimidos, são
caracterizadas por um aglomerado de pequenas bolhas,
nos lábios superiores ou inferiores, ou podem ocorrer
intraoral com lesões com aspecto de erosão, em palato
duro, em pacientes imunossuprimidos. Ainda, elas
costumam causar coceira, ardência, dor e até mesmo
formigamento na boca.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna da afirmativa anterior.
A) Herpes
B) Cândida
C) Carcinoma
D) Gengivite
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III. O planejamento das ações educativas deve
ser feito em conjunto com a equipe de saúde,
principalmente em relação às ações propostas
por ciclo de vida, condição de vida, e por fatores
de risco comuns para várias doenças.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I e III, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.

QUESTÃO 30
Apesar da existência de poucos estudos de base
populacional sobre prevalência de traumatismo na
dentição permanente, no Brasil, os crescentes índices
de violência (agressões, espancamentos), os acidentes
de trânsito e outros provocados por diversas causas
externas, como as atividades esportivas e brincadeiras
realizadas em ambientes pouco seguros e sem o uso
dos equipamentos de proteção, têm transformado o
traumatismo dentário em um problema frequente em
saúde pública.
Analise as afirmativas a seguir:
I.

O atendimento de urgência deve ocorrer
na Unidade Básica, podendo haver o
encaminhamento ao CEO ou hospital, de acordo
com a gravidade e extensão do trauma e das
condições físicas do usuário.

II.

Os serviços de saúde devem organizar,
programar e manter diversas ações de vigilância
do traumatismo dentário, tais como ações
de promoção da saúde, ações intersetoriais
e de educação em saúde que visem assegurar
medidas de proteção e prevenção de acidentes e
garantir comportamentos seguros.

III. As lesões dentárias traumáticas são agravos
que têm um grande impacto na qualidade de
vida da criança e do adolescente: limitações ao
morder ou falar, comprometimento da estética
e problemas psicológicos no convívio social
a ponto de a criança / adolescente evitar sorrir e
conversar.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I e III apenas.
B) I , II e III.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

EDUCADOR FÍSICO E
PREPARADOR FÍSICO
GRUPO 13
Códigos: 426 a 428

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.

3

QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

EDUCADOR FÍSICO E PREPARADOR FÍSICO

QUESTÃO 21
O tríceps braquial é um importante músculo biarticular
que apresenta três origens no corpo humano: a porção
longa (na escápula); a porção lateral (da diáfise até o
tubérculo maior); e a porção medial (dorso inferior do
úmero). Sua inserção se dá por meio de um único tendão
no olecrano da ulna.

QUESTÃO 24
A primeira quadra de voleibol tinha mais de 15 metros de
comprimento e quase 8 metros de largura. A largura da
rede era de 0,61 m, o comprimento de 8,23 m e altura
de 1,98 m (do chão ao bordo superior). Atualmente, uma
quadra de vôlei é um retângulo medindo 18 m x 9 m,
circundada por uma zona livre com, no mínimo, 3 m de
largura. A altura da rede deve ser de 2,43 m para as
equipes masculinas e 2,24 m para as equipes femininas.
A rede mede 1 m de largura por 9,5 m de comprimento.
Analise as afirmativas a seguir relacionadas às regras do
voleibol atualmente.
I.

A bola se torna “em jogo” a partir do momento em
que o sacador golpeia a bola, após a autorização
de saque dada pelo primeiro árbitro.

II.

A bola se torna “fora de jogo” no momento em que
há ocorrência ou cometimento de uma falta e, na
ausência desta, ao soar do apito.

O tríceps braquial está envolvido na
A) estabilização e rotação do ombro, auxiliando na
integridade articular.
B) rotação da cintura pélvica, tornando-o um
músculo abdutor do quadril.
C) extensão do antebraço, tornando-o um músculo
extensor do cotovelo.
D) contração do reto femoral, tornando-o um
músculo flexor do joelho.
QUESTÃO 22

III. A bola é “dentro” se, em qualquer momento
de seu contato com o solo, alguma parte da
bola toca a quadra de jogo, excluindo as linhas
de delimitação.
IV. Considera-se a bola “fora” quando a bola toca um
objeto localizado fora da quadra de jogo, o teto ou
uma pessoa que não esteja em jogo.
Estão corretas as afirmativas

Os macronutrientes carboidratos, proteínas e lipídios,
juntos, influenciam na ingestão calórica e no gasto
energético do ser humano, com importante papel no
controle do peso e na reserva de gordura corporal.

A) I, II e III, apenas.

O consumo apropriado de proteína é fundamental para

D) II, III e IV, apenas.

A) a otimização dos estoques iniciais de glicogênio
muscular antes do exercício.
B) a manutenção dos níveis de glicose sanguínea
durante o exercício.
C) a adequada reposição das reservas de glicogênio
na fase de recuperação pós exercício.
D) o balanço nitrogenado diário, evitando a anemia
esportiva por meio do aumento da síntese de
hemoglobina durante o exercido aeróbio.
QUESTÃO 23
Para a realização de um torneio de rouba bandeira,
brincadeira popular em várias cidades de Minas Gerais,
o Educador Físico dividiu os participantes interessados
em 7 equipes. As inscrições foram abertas para a
comunidade, num período de 14 dias.
Adotando o sistema de competição por rodízio
simples, em que todas as equipes jogam com todos os
adversários em turno único, pode-se afirmar que se tem,
nesse torneio de rouba bandeira, a realização total de
A) 14 partidas.

B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 25
Os jogos de futsal são controlados por dois árbitros,
árbitro principal e árbitro auxiliar, que terão plenos
poderes para fazer cumprir as regras de jogo da
modalidade. Durante uma partida oficial, a cada lance de
falta, a equipe de arbitragem toma a decisão de realizar
a marcação de faltas diretas ou indiretas.
Será concedido um tiro livre indireto, em favor da equipe
adversária, quando um jogador
A) tocar, segurar ou desviar a bola, carregá-la,
batê-la ou impulsioná-la com a mão ou braço,
excetuando-se o goleiro dentro de sua área penal.
B) segurar um adversário com as mãos ou impedi-lo
de ação com qualquer parte do braço.
C) ficar parado à frente do goleiro adversário dentro
da área penal com o propósito de obstruir sua
visão e dificultar a sua ação ou movimentos.
D) dar uma entrada, deliberada, de maneira
deslizante, e com uso dos pés tentar tirar a bola
que está sendo jogada ou que está de posse do
adversário, levando perigo para este.

B) 18 partidas.
C) 21 partidas.
D) 25 partidas.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Na competição oficial de natação, os nadadores devem
subir no bloco de partida e ali permanecer. Ao comando
“às suas marcas”, do juiz de partida, devem colocar-se
imediatamente na posição de partida, com pelos menos
um pé na parte dianteira do bloco. Quando todos os
nadadores estiverem imóveis, o juiz deve dar o sinal de
partida.

O processo de ensino-aprendizagem-treinamento visa a
melhoria sistemática, planejada, consciente e duradoura
do nível de desempenho em qualquer uma das áreas de
expressão do rendimento na atividade esportiva.

O procedimento adotado com a largada por meio de salto
(mergulho) refere-se às provas individuais dos nados

( ) Caracteriza-se principalmente pela divisão da
tarefa em partes (etapas), com execução dos
exercícios (ações motoras) em componentes
menores.

A) livre, peito, borboleta e medley.
B) peito, costas, crawl e borboleta.
C) borboleta, medley, livre e costas.
D) costas, livre, crawl e peito.
QUESTÃO 27
O grande desafio que se coloca aos profissionais de
saúde, face ao envelhecimento da população, é o de
conseguir uma sobrevida maior, com uma qualidade de
vida cada vez melhor para os seus pacientes. À medida
que o indivíduo envelhece, a sua qualidade de vida é
influenciada pela habilidade em manter a sua autonomia
e independência.
Analise as afirmativas a seguir sobre qualidade de vida
e saúde.
I.

II.

O conceito de qualidade de vida na velhice está
diretamente associado à existência de condições
ambientais que permitam às pessoas idosas
desempenhar comportamentos adaptativos, com
a qualidade de vida percebida e com o sentimento
de autoeficácia.
A qualidade de vida na velhice significa a
percepção que o indivíduo possui de bem-estar,
que resulta da sua avaliação do quanto realizou,
do que idealiza como importante para uma boa
vida e do seu grau de satisfação com o que foi
possível concretizar até ao momento.

III. Em pessoas idosas, a prática de exercício físico
é importante para o aumento ou a preservação
da força e da potência muscular, manutenção da
mobilidade e prevenção e redução das quedas e
das fraturas, aumentando a qualidade de vida à
medida que envelhecem.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.

Analise as afirmativas a seguir sobre o método analítico
de ensino e assinale com V as verdadeiras e F as falsas.

( ) Apoia-se nos padrões dos gestos técnicos como
movimento ideal a ser alcançado pelo aprendiz.
( ) As aulas ou sessões baseadas nesse método
dividem-se em parte introdutória (aquecimento),
parte de desenvolvimento, com exercício ou série
de exercícios para desenvolver o gesto técnico,
e, por fim, jogo formal.
( ) As partes do jogo são aprendidas a partir de
critérios de complexidade e em número fixo de
tentativas, a fim de favorecer a progressão da
aprendizagem.
Assinale a sequência correta.
A) V F F F
B) V V V V
C) F V V F
D) F F F F
QUESTÃO 29
Analise as afirmativas a seguir referentes ao treinamento
desportivo e à fórmula apresentada para medir a
intensidade do exercício.
I.

A frequência cardíaca de repouso deve ser
mensurada pela manhã, após o sono, em posição
deitada.

II.

A frequência cardíaca máxima mede-se num
teste veloergométrico crescente em graus com o
trabalho até a exaustão.

III. Um indivíduo que apresenta uma frequência
cardíaca de repouso de 50 batimentos por minuto
e, no teste de esforço máximo, chegou a 188
batimentos por minuto (bpm), trabalhando com
frequência de 160 bpm, estará trabalhando na
intensidade de 90%.
Estão corretas as afirmativas

C) II e III, apenas.

A) I e II, apenas.

D) I, II e III.

B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 30
A biomecânica procura medir, modelar, explicar,
categorizar e catalogar os padrões de movimento
baseando-se na física do movimento humano, que pode
ser dividida em biomecânica desportiva, ocupacional e
de reabilitação. Mais do que simplesmente aplicar as leis
da Física, a biomecânica leva ainda em consideração as
características do aparelho locomotor humano.
A antropometria, uma das áreas da biomecânica,
é responsável por
A) observar o comportamento de variáveis, tais
como velocidade, deslocamento e posição do
corpo por medição cinemática, com aquisição de
imagens da execução do movimento.
B) interpretar as respostas de comportamentos
dinâmicos do movimento humano de todos os
tipos de medidas de força.
C) registrar a atividade elétrica do músculo quando
este realiza contração.
D) determinar características do aparelho locomotor,
como as dimensões das formas geométricas de
segmentos corporais.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

PSICÓLOGO
GRUPO 14
Códigos: 429 e 430

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PSICÓLOGO
QUESTÃO 21
O modelo de apoio matricial criado pelo Ministério
da Saúde possibilita a ampliação ao acesso à Saúde
Mental, atuando como instrumento de articulação
entre a Atenção Primária e a Saúde Mental. Nesse
processo duas ou mais equipes, em construção
compartilhada, criam uma proposta de intervenção
pedagógico-terapêutica junto às pessoas com sofrimento
psíquico.
Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

A interlocução da Saúde Mental com a Atenção
Básica por meio do apoio matricial traz um novo
sentido, uma mudança de olhar, uma vez que se
tinha como prática apenas encaminhamentos
pela Atenção Básica aos serviços de Saúde
Mental, sem haver o acolhimento do sujeito com
sofrimento psíquico.
O compartilhamento de alguns casos da Saúde
Mental com as equipes de Atenção Básica
gera uma forma de corresponsabilização, com
discussões e intervenções conjuntas junto às
famílias, ou em atendimentos conjuntos, bem
como na forma de supervisão e capacitação.

III. Uma das diretrizes propostas pelo Ministério da
Saúde no tocante à educação permanente é
capacitar os profissionais para que as atividades
de matriciamento se deem na perspectiva de
troca de saberes e fortalecimento da rede.
IV. No apoio matricial, leva-se em consideração
o saber do agente comunitário de saúde que
se configura como uma ponte, por ser o elo
integrador entre a comunidade e a Unidade
de Saúde da Família (USF), sendo elemento
importante na composição da rede de cuidados
de saúde mental.

QUESTÃO 22
Na Política de Saúde Mental do SUS, os CAPS (Centros
de Atenção Psicossocial) se constituem como pontos
de atenção estratégicos da RAPS (Rede de Atenção
Psicossocial), aberto à comunidade, para atendimento
de pessoas com sofrimento ou transtorno mental.
Considerando as atividades desenvolvidas pelo CAPS,
em suas modalidades, analise as afirmativas a seguir e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O CAPS é formado por equipe multidisciplinar
que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza
prioritariamente atendimento às pessoas com
sofrimento ou transtorno mental.
( ) O CAPS ad (álcool e drogas) atende pessoas
com transtornos mentais severos, nos processos
de reabilitação psicossocial sem, no entanto,
serem substitutivos do modelo asilar.
( ) Os CAPS são instituições destinadas a acolher os
pacientes com transtornos mentais, estimular sua
integração social e familiar, apoiá-los em suas
iniciativas de busca da autonomia e oferecer-lhes
atendimento médico e psicológico.
( ) O CAPS tem uma especificidade de atendimento
clínico próprio com médicos e psicólogos, sem
integração com a rede básica de saúde do
território adstrito.
( ) O CAPSi atende a crianças e adolescentes, para
transtornos mentais graves e persistentes, sendo
incluídos os portadores de autismo, psicoses e
neuroses graves.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V F
B) F F V F V
C) V V F V F
D) V F V F V
QUESTÃO 23

B) I e III, apenas.

Cerca de uma em cada quatro pessoas que procuram a
Atenção Básica tem algum transtorno mental segundo
a CID-10 (apud Cadernos de Atenção Básica na Saúde
Mental). As queixas apresentadas geralmente são de
tristeza e ansiedade, às vezes não se configurando em
um “transtorno mental”. Dessa forma, devem também
ser observadas as diferentes dimensões do sofrimento
mental comum.

C) II e IV, apenas.

Sobre esse aspecto, assinale a alternativa correta.

Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.

D) I, II, III e IV.

A) A depressão é um quadro clínico severo, assim
como a ansiedade, sintomatologia presente no
Transtorno Generalizado de Ansiedade.
B) Podem existir mais quadros mistos que puros
na combinação de sintomas, assim devem ser
analisadas não apenas a doença, mas também
as pessoas que sofrem e buscam ajuda.
C) O senso comum, muitas vezes, leva ao
julgamento de uma pessoa que busca atenção
básica de saúde por uso de drogas ou uso de
álcool como “pessoa fraca”.
D) Deve ser considerado cada síndrome ou
transtorno mental com um diagnóstico ou
categoria em separado, conforme define o
CID-10 (Código Internacional de Doenças).
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

“Falar em doença implica pensar na cura que pode
ser
centrada
no
medicamento
(as
drogas
quimioterápicas), no eletrochoque, na hospitalização, na
psicoterapia. Falar em doença implica também pensar
em prevenção.” (BOK, 2001).

O papel do psicólogo se tornou relevante na saúde
pública, para os cuidados à saúde mental na Atenção
Básica, considerando o atendimento do paciente dentro
do seu contexto.

Nessa perspectiva e ainda considerando as discussões
sobre “normal” e “patológico”, analise as afirmativas a
seguir.
I.

II.

Prevenção de doenças pode implicar em criar
estratégias de atuação e ações no meio social,
por exemplo, foi criada uma cooperativa de
catadores de lixo na comunidade, a partir de
um Projeto Terapêutico Singular–PTS, o que
promoveu inclusive a redução do alcoolismo e do
uso de drogas naquela comunidade.
Os indivíduos portadores de transtornos mentais
se apresentam como risco à segurança e à
ordem na sociedade e devem ser tratados de
forma específica com atendimento e tratamento
em hospitais.

III. Pensar em saúde mental implica também pensar
o homem em sua totalidade como ser biológico,
psicológico e sociológico e, ao mesmo tempo,
nas condições de vida que possam propiciar-lhe
bem-estar físico, mental e social.
IV. A equipe de saúde deve estar implicada com as
questões de doença mental de tal forma que o
psicólogo possa fazer o diagnóstico e tratamento
dos transtornos apresentados por seus pacientes
no regime ambulatorial.
Estão corretas as afirmativas

A) A descrição e a avaliação de aspectos pessoais,
relacionais ou sistêmicos (do indivíduo,
casal, família), num processo que visa fazer
recomendações, encaminhamentos ou propor
algum tipo de intervenção.
B) A utilização, pelo profissional, de conhecimentos,
técnicas e procedimentos que sejam devidamente
reconhecidos pela comunidade científica, como
formas de avaliação e intervenção sobre as
pessoas, grupos e instituições.
C) A atenção do psicólogo aos processos no outro,
facilitando a emergência de novos conteúdos na
mente do sujeito e assim aprofundar o contato
deste com sua experiência, bem como perceber
a existência de possíveis resistências e criar um
clima que facilite a interação.
D) A utilização de entrevista estruturada pelo
profissional, como a mais adequada para facilitar
o registro de informações e a condução do
processo, de forma a garantir maior confiabilidade
e clareza nas respostas dadas pelo paciente.
QUESTÃO 27

C) I e II, apenas.

Considerando a importância das abordagens para
mediação de conflitos, a equipe multidisciplinar de
Saúde Mental elaborou um projeto pensando sobre sua
atuação e as estratégias para mediação de conflitos.

D) I, II, III e IV.

Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta.

A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.

QUESTÃO 25
A estratégia de apoio matricial pode ser usada quando
se necessita de suporte para realizar intervenções
psicossociais específicas da atenção primária, tais
como grupos de pacientes com transtornos mentais na
perspectiva de uma clínica ampliada e na construção de
um PTS (Projeto Terapêutico Singular).
Sobre esse aspecto, assinale a alternativa incorreta.
A) Clínica ampliada significa a compreensão
ampliada do processo saúde-doença, com
construção compartilhada dos diagnósticos e
terapêuticas.
B) O Projeto Terapêutico Singular é uma nova forma
de realizar a discussão do caso clínico, com uma
atuação integrada da equipe.
C) O psicodiagnóstico clínico e a medicação
poderão ser feitas também pelos enfermeiros e
assistentes sociais no tratamento dos sujeitos.
D) São profissionais matriciados na Atenção
Primária, psiquiatras, psicólogos, terapeutas
ocupacionais,
fonoaudiólogos,
assistentes
sociais e enfermeiros de saúde mental.
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Na entrevista inicial, primeira etapa do processo de
psicodiagnóstico, devem ser contemplados os seguintes
aspectos, exceto:

A) A atuação do profissional pressupõe um exercício
exploratório de sua própria subjetividade e das
relações que estabelece com os usuários do
serviço. Assim, deve promover uma escuta ativa
e empática que propicie a compreensão do
problema e sua solução.
B) A atuação do profissional pressupõe o
entendimento de que os conflitos fazem parte
da vida cotidiana dos sujeitos e não devem ser
objeto de atenção da equipe multidisciplinar, uma
vez que seu foco é na identificação e tratamento
dos transtornos mentais.
C) O profissional da equipe deve assumir um papel
de agente neutro, buscando ouvir e promover
a escuta grupal, de modo que o grupo reflita
sobre o que foi dito, reavaliando posições,
gerando assim a condição facilitadora para o
entendimento.
D) O
profissional
pode
utilizar
perguntas
exploratórias junto ao grupo de tal forma a
propiciar um caminho mais curto para desvelar
emoções, juízos de valor e interesses a partir
das opiniões e posições, visando elucidar a
estrutura dos modelos mentais.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Paciente do sexo masculino, 54 anos de idade, foi
levado ao CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), pela
esposa para um psicodiagnóstico clínico considerando
os sintomas de ansiedade, dores de cabeça constantes
(cefaleia), irritação e pânico ao sair de casa. O homem
passou a apresentar problemas psicológicos desde que
presenciou o rompimento de uma barragem na cidade
onde mora e trabalhava, há dois anos. Ele conta que
escapou com vida por pouco, pois trabalhava próximo
à barragem, e sua esposa complementou que esse
comportamento de ansiedade e medo de sair de casa
tem sido uma constante desde então.

O SRT (Serviço Residencial Terapêutico) tem como
propósito concretizar as diretrizes de superação do
modelo de atenção centrado no hospital psiquiátrico,
assim como os programas “de volta pra casa” e de
reestruturação dos hospitais psiquiátricos dentro da
Política Nacional de Saúde Mental.

Considerando os sinais e sintomas apresentados, qual é
(poderia ser) a hipótese diagnóstica?
A) Transtorno do Espectro da Esquizofrenia.
B) Transtorno Geral de Ansiedade.
C) Transtorno Obsessivo Compulsivo.

Em relação ao SRT, assinale a alternativa incorreta.
A) O Serviço Residencial Terapêutico se constitui
como alternativa de moradia para pessoas com
histórico de longo período de internação em
hospitais psiquiátricos, sem suporte adequado
na comunidade.
B) O Serviço Residencial Terapêutico se propõe a
reduzir os leitos psiquiátricos, alugando espaços
para o cuidado de pacientes com transtornos
mentais sem família ou referências sociais, com
histórico de longa internação.
C) O Serviço Residencial Terapêutico se configura
como espaços de convivência na cidade,
com suporte da rede de atenção básica para
reabilitação psicossocial.

D) Transtorno de Depressão.
QUESTÃO 29
A Política Nacional de Humanização da Atenção
e Gestão no Sistema Único de Saúde, o “Humaniza
SUS”, é orientada para a valorização da dimensão
subjetiva e coletiva em todas as práticas de atenção e
gestão no SUS.

D) O Serviço Residencial Terapêutico é constituído
de casas localizadas no espaço urbano,
constituídas para responder às necessidades de
moradia de pessoas portadoras de transtornos
mentais graves, institucionalizadas ou não.

Nesse contexto, analise os fatores a seguir.
I.

A transversalidade, indissociabilidade
atenção e gestão e protagonismo.

entre

II.

Corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos
e coletivos.

III. Acolhimento e clínica ampliada, buscando
oferecer um eixo articulador das práticas em
saúde.
IV. A organização do trabalho em equipes
multiprofissionais e atuação transdisciplinar.
São fatores importantes para a prática dos profissionais
atuantes no SUS:
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II, III e IV.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

TERAPEUTA OCUPACIONAL
GRUPO 15
Códigos: 431 e 432

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou
qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas
da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a
idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
TEXTO I
Aquela menina às margens do Igarapé
O bracinho da menina acena no seu corpinho em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do Igarapé.
Respondo, respondemos com vários ternos acenos,
do barco que avança dentro da massa de compacto
calor amazônico.
De tantas cenas com pássaros, árvores e casas de
caboclo, a imagem dessa menina imprimiu-se logo
em mim. Fotograficamente. Peço à minha mulher um
papelzinho e anoto o que poderia ser o início de um
poema. Procuro-o agora e percebo que o perdi como
a tantos outros inúteis textos. Contudo, o bracinho da
menina acena, em pé, na porta da casa de madeira nas
margens do igarapé.
Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.
E ainda ontem na conferência eu citava Simon Bolívar:
“Não somos nem índios nem europeus, somos qualquer
coisa intermediária entre os senhores legítimos deste
país e os usurpadores espanhóis. Em resumo, sendo
americanos de nascença e beneficiando-nos dos direitos
originais da Europa, não nos devemos opor aos direitos
dos índios e ficar no nosso país para resistir aos invasores
estrangeiros. Nossa situação é, portanto, ao mesmo
tempo extraordinária e terrivelmente complicada”.
O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.
Desembarcamos para conhecer a ilha. E vamos
vendo, pegando, apalpando cajueiros, seringueiras já
exploradas e imensos castanheiros. Um punhado de
meninos de 5 a 10 anos, talvez irmãos, primos daquela
menininha que me acenava, nos acompanha como
um bando de macaquinhos felizes. Aguardam sob os
pés de açaí a ordem do guia para uma demonstração
de destreza: subir nos troncos rapidamente usando,
amarrada aos pés, uma tira vegetal de apoio e impulso.
Desses meninos, quantos ficam por aqui? O guia mostra
adiante uma casa rosa de madeira. Pertence a um
morador que foi um desses meninos, cresceu, saiu da
ilha, virou advogado em Belém e, no entanto, preserva

a casa para fins de semana. Isto me lembra Oswald
de Andrade: “o lado doutor. Fatalidade do primeiro
branco aportando e dominando politicamente as selvas
selvagens. O bacharel. Não podemos deixar de ser
doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores
anônimos”. Mas aquele ali é diferente. Manteve suas
raízes. Talvez tenha resolvido o dilema entre a selva e
a escola. A escola, aliás, está ali: mais adiante. Mais de
cinquenta garotos fazem as quatro séries do primário
juntos. Só um está na quarta série. A velha professora
batalhou ali mais de cinquenta anos. Uma caixinha na
parede pede colaboração dos turistas. A escola tem o
nome de uma mulher americana, lembrando a doação
e a visita.
De repente, uma clareira. Houve um pequeno incêndio.
E o chão é só areia. Diz o guia: É assim que ficará a
Amazônia com o desmatamento. Esta é a terra típica
daqui, arenosa. Penso no livro de Loyola, “Não Verás
País Nenhum” e na “Amazônia Saqueada”, de Edmar
Morel. Lembro a afirmação do ecólogo Paulo Fraga
denunciando que as setecentas serrarias que devastaram
o Espírito Santo deslocaram-se para a Amazônia.
Foram cinco horas de viagem. Vou voltando para
Belém de barco, vou comer um pato ao tucupi, tomar
um sorvete de cupuaçu e graviola. Mas por onde quer
que eu vá agora, um bracinho de menina acena, em pé,
na porta da casa de madeira nas margens do igarapé.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Porta de colégio e outras
crônicas. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.

QUESTÃO 1
Releia o quinto parágrafo da crônica de Affonso Romano
de Sant’Anna.
“O barco avança. Passa por outras casas, pássaros,
árvores e muitas coisas que anotei no papelzinho
que perdi. Sou um país que perde seus papéis e está
perplexo entre a cidade e o igarapé. De repente no alto,
cruzando de uma margem a outra, como numa rua de
Ipanema, uma corda com estandarte de plástico da
Copa/86. A emoção do futebol flutua nos mínimos canais
da Amazônia.”
Nesse trecho do texto é possível constatar que
A) a presença do futebol na região visitada é uma
das características destacadas pelo narrador;
ele compara, neste trecho, um futebol de rua no
Rio de Janeiro, com o futebol presente à beira
dos rios da Amazônia.
B) a abordagem sobre o futebol na região visitada
pelo narrador se deu porque foi uma das
poucas vivências anotadas nos papeizinhos e
encontradas posteriormente; assim, pôde-se
dar detalhes como a corda com estandarte de
plástico da Copa de 86.
C) o estandarte da copa de 86 é, na crônica, apenas
mais um dos elementos cotidianos abordados
pelo autor, mas na interpretação deve ser
descartado, uma vez que não é relevante para a
compreensão textual.
D) o futebol, considerado uma paixão nacional,
é abordado na crônica como um elemento de
uniformidade cultural entre tantos outros elementos
de diversidade apontados pelo narrador.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Affonso Romano de Sant’Anna parte de uma vivência
pessoal para a construção de sua crônica.

Na crônica de Affonso Romano de Sant’Anna
predominam as formas verbais conjugadas no pretérito
perfeito do indicativo.

Considerando os fatos narrados pelo cronista e as
observações que ele faz ao longo do texto, pode-se
afirmar que o objetivo central de “Aquela menina às
margens do Igarapé” é
A) discutir a desigualdade social presente no
estado do Pará, da qual é vítima a criança vista
pelo narrador, comparando-a, por exemplo,
com outro nativo que teve a oportunidade de se
formar advogado.
B) criticar aspectos socioambientais presentes na
região norte do país, como o transporte aquífero,
as casas precárias à beira dos rios, a falta de
oportunidade de estudos e as queimadas e
exploração da Amazônia.
C) ressaltar o papel do escritor, principalmente os
cronistas, que deve ter sempre um espaço de
anotação, como o caderninho, para registrar
suas vivências cotidianas que podem vir a se
tornar temas de seus textos.
D) refletir acerca da diversidade sociocultural no
Brasil, comparando implicitamente, em alguns
trechos, diferentes regiões do país, e destacando
algumas especificidades do lugar visitado pelo
cronista.
QUESTÃO 3
Releia o trecho seguinte trecho do texto.
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. [...].”
Considerando a temática e a intencionalidade discursiva
da crônica, os adjuntos adverbiais destacados
A) contribuem de forma significativa para a
contextualização dos fatos narrados e para que
o leitor associe os aspectos culturais abordados
ao estado do Pará.
B) favorecem o posicionamento crítico em relação
aos fatos narrados, principalmente por associá-los
a uma região específica do país, denunciada
pelo narrador.
C) dificultam a contextualização dos fatos narrados,
uma vez que não especificam a qual região do
Pará o narrador se refere.
D) auxiliam pouco o leitor na compreensão textual,
uma vez que, para isso, recursos como a
descrição com adjetivos já são suficientes para
uma interpretação eficaz.
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Releia o terceiro parágrafo:
“Acena para mim e eu respondo. Um Brasil acena para
outro Brasil, que passa. Estou conhecendo uma das
muitas ilhas amazônicas, defronte de Belém do Pará,
depois de ter feito uma conferência na inauguração do
Centro Cultural Tancredo Neves sobre a questão da
identidade nacional. Isto foi ontem. Agora estou no meio
deste rio, que de tão largo parece mar, e continuo me
perguntando “que país é este?”. E o bracinho da menina
acena para mim. Como os moradores desta ilha, ela tem
olhos claros e cabelos lisos: é uma caboclinha, mistura
de portugueses e índios.”
No trecho do texto apresentado verifica-se o uso do
A) presente do indicativo, a fim de aproximar o leitor
da cena central do texto, quando o narrador
observa uma menina às margens do Igarapé.
B) presente do subjuntivo, com o intuito de revelar
as dúvidas que circundavam o narrador ao ver
uma criança em um lugar remoto.
C) pretérito imperfeito do indicativo, com o objetivo
de indicar que as ações do narrador foram
interrompidas ao ver a menina às margens
do rio.
D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
ao apresentar uma sucessão de ações que
ocorreram no passado, por ocasião da viagem
do narrador ao Pará.
QUESTÃO 5
Releia a passagem a seguir, transcrita da crônica “Aquela
menina às margens do Igarapé”.
“Mais de cinquenta garotos fazem as quatro séries do
primário.”
A reflexão linguística auxilia na compreensão textual,
uma vez que a construção verbal pode levar a uma
interpretação mais precisa do texto lido.
Na passagem acima apresentada, a análise sintática
revela que
A) a expressão “do primário” é adjunto adverbial de
lugar e indica em que fase escolar os garotos se
encontram.
B) a forma verbal “fazem” é transitiva direta e, por
indicar uma ação sem presença de predicativo,
está em um predicado verbal.
C) o sujeito da oração acima é composto, uma vez
que o verbo está no plural e concorda com os
núcleos desse sujeito.
D) o termo “as quatro séries do primário” é objeto
indireto que complementa o verbo “fazem”.

QUESTÃO 6
Na crônica, o narrador faz referência a uma escola local
e afirma:
“A velha professora batalhou ali mais de cinquenta
anos. Uma caixinha na parede pede colaboração dos
turistas. A escola tem o nome de uma mulher americana,
lembrando a doação e a visita.”
Nessa passagem, o uso dos adjetivos “velha” e
“americana” contribuem para uma crítica em relação
à(ao)
A) nome da escola que homenageia a mulher
estrangeira.
B) pedido de donativos para os turistas da região.
C) falta de solidariedade financeira dos visitantes.
D) batalha que ocorreu ali há mais de cinquenta
anos.
INSTRUÇÃO: Leia o artigo de Gisele Cavalcanti,
publicado em novembro de 2021, para responder às
questões de 7 a 10.

A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão. “Os povos indígenas
estão na linha de frente da emergência climática, por
isso devemos estar nos centros das decisões que
acontecem aqui”, afirma. No Brasil, quarto país que mais
mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de
Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu amigo de infância e guardião,
que aos 32 anos foi assassinado por proteger a floresta
– em um caso que hoje, mais de um ano depois, segue
sem respostas.
“A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais
tempo”. No maior espaço internacional sobre a crise
climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da
história da humanidade neste grande desafio, Txai Suruí
reforça que para as juventudes e os povos indígenas a
ação climática não é um plano para o futuro – construir
um mundo mais justo no enfrentamento à crise climática
é um projeto do presente.
Disponível em: https://oeco.org.br/colunas/nao-temos-maistempo-e-o-recado-de-txai-paiter-surui-na-abertura-da-cop-26/.
Acesso em: 23 abr. 2022 (adaptado).

TEXTO II
QUESTÃO 7
Em seu discurso, reproduzido no texto de Giselli
Cavalcanti, Txai Paiter afirma: “A Terra está falando. Ela
nos diz que não temos mais tempo”.
A fim de enfatizar a mensagem que desejava transmitir
durante a COP-26, a indígena, nesse trecho, faz uso da
figura de linguagem conhecida como
A) hipérbole, percebida no uso do exagero na
expressão “mais tempo”.
“Não temos mais tempo” é o recado de Txai Paiter
Suruí na abertura da COP-26

B) comparação, ao aproximar implicitamente a
Terra de um ser humano.

Jovem indígena foi a única brasileira a discursar no
palco principal da Conferência do Clima nesta
segunda-feira (01).

C) pleonasmo, ou seja, redundância ao utilizar os
verbos “falar” e “dizer”.

1 de novembro de 2021

D) personificação, associando verbos de ações
humanas à Terra.

Giselli Cavalcanti

Txai Paiter Suruí foi a única indígena e única brasileira a
discursar nesta segunda-feira (01) no palco principal do
World Leaders Summit, na Conferência do Clima (COP-26),
em Glasgow, no Reino Unido. A jovem, de 24 anos, é
ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação
de jovens do Engajamundo, organização que estará
presente com 13 jovens nesta Conferência.
Durante seu discurso, Txai Suruí teve como plateia
líderes globais como o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, o presidente dos EUA, Joe Biden,
e o embaixador brasileiro Paulino Franco de Carvalho
Neto, integrante da delegação oficial do Brasil. Txai
aproveitou esta audiência de alto nível para reforçar
a necessidade urgente de compromissos concretos
e ambiciosos. “Precisamos tomar outro caminho com
mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é
agora”, disse a jovem.

QUESTÃO 8
Os pronomes relativos atuam como importantes
ferramentas de coesão textual. Observe o uso do
pronome destacado na passagem apresentada a seguir.
“A luta pela justiça climática também esteve fortemente
presente no discurso de Txai, que trouxe a necessidade
não apenas de que a agenda climática inclua a pauta
indígena, mas, principalmente, que os povos indígenas
possam estar presentes e efetivamente participando dos
espaços de tomada de decisão.”
Na passagem acima, o pronome “que” se refere ao(à)
A) discurso de Txai.
B) luta pela justiça climática.
C) pauta indígena.
D) espaços de tomada de decisão.
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QUESTÃO 9
Giselle Cavalcanti, em algumas passagens de seu texto, apresenta juízo de valor em relação aos fatos apresentados.
As marcas de opinião, geralmente, são marcadas pelo uso de adjetivos e advérbios.
Observam-se marcas de opinião da autora do artigo no seguinte trecho:
A) “A jovem, de 24 anos, é ativista do povo Paiter Suruí e integrante da delegação de jovens do Engajamundo,
organização que estará presente com 13 jovens nesta Conferência.”
B) “No Brasil, quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, Txai lembrou ainda de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, seu
amigo de infância e guardião, que aos 32 anos foi assassinado [...].”
C) “No maior espaço internacional sobre a crise climática, que tem o potencial de influenciar os rumos da história da
humanidade neste grande desafio, Txai Suruí [...].”
D) “Txai, que trouxe a necessidade não apenas de que a agenda climática inclua a pauta indígena, mas, principalmente,
que os povos indígenas possam estar presentes.”
QUESTÃO 10
A COP é um evento organizado pelo comitê das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que acontece anualmente, mas
foi adiado em 2020 por causa da pandemia. Os líderes mundiais comparecem, mas muitas das discussões acontecem
entre ministros e outras autoridades de alto nível que trabalham com questões climáticas.
Considerando as informações apresentadas sobre a COP, constata-se que o objetivo central do texto de Giselli Cavalcanti é
A) apresentar o aumento da participação de indígenas em eventos internacionais que envolvam discussões climáticas.
B) noticiar o evento da Conferência do Clima, e destacar as várias participações como a da indígena Txai Paiter
Suruí.
C) relatar a participação da indígena Txai Paiter Suruí na COP-26, destacando falas da indígena consideradas de
impacto.
D) ressaltar a necessidade de mudanças econômicas e políticas com impacto ambiental por parte dos países
membros da COP-26.
QUESTÃO 11
Fazendo referência ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock, Adão Iturrusgarai, cartunista e ilustrador, publicou a
seguinte tirinha na Folha de S.Paulo:

Adão Iturrusgarai. A vida como ela é. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#30/3/2022.
Acesso em: 20 abr. 2022.

O diálogo entre as personagens e a linguagem visual indica que a reflexão proposta pela tirinha se relaciona à
A) violência de Will Smith no Oscar, vista também em diversos comentários em redes sociais.
B) ideia de comercialização da necessidade da sociedade em emitir sempre uma opinião.
C) democratização e aceitação, na sociedade, da existência de variados pontos de vista.
D) censura à opinião divergente sobre um assunto relevante ou mesmo trivial para a sociedade.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 12 a 14.
Como surgiram a ideia e os nomes dos pontos
cardeais?
Por Bruno Valano

QUESTÃO 13
Releia este trecho.
“Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas.”
O trecho destacado na passagem apresentada
A) caracteriza o termo que o sucede.
B) indica o lugar em que a língua é falada.
C) explica o termo anterior, “protoindo-europeu
(PIE)”.

Os nomes em português e outras línguas europeias
remetem, em última instância, ao protoindo-europeu
(PIE), língua pré-histórica falada há mais de 3 mil
anos que deu origem ao latim, grego, sânscrito e às
línguas germânicas. “Leste” deriva da palavra em PIE
para “alvorada”, pois a direção em que o Sol nasce é
um dado astronômico óbvio para qualquer civilização
– e essa foi a origem da ideia. “Oeste”, claro, se refere à
direção oposta – e, portanto, ao período do dia oposto.
O termo tem a mesma raiz da palavra “vespertino”
(a conexão fica óbvia em inglês: west). Em PIE, *wes- era
“noite” ou “poente”. “Norte” provavelmente vem do PIE
*ner-, que significava “esquerda”, porque é a direção que
fica à nossa esquerda quando olhamos o Sol nascente.
Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra “Sol”
– porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia se
posiciona no céu mais caído para o Sul que para o Norte
(ideia reforçada pelo fato de que outra palavra para Sul
é “meridional”, que tem origem latina e também se refere
ao meio-dia). Em línguas distantes das indo-europeias,
lógicas parecidas se aplicaram à nomeação dos pontos
cardeais: usar o sol para se localizar foi um método
inventado de maneira independente por muitos povos.

D) discorda da ideia apresentada na oração anterior.
QUESTÃO 14
Releia este trecho:
“Por sua vez, “Sul” deriva da mesma raiz da palavra
“Sol” – porque, no Hemisfério Norte, o Sol do meio-dia
se posiciona no céu mais caído para o Sul que para o
Norte [...].”
A palavra destacada nesse trecho poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido por
A) brota.
B) descende.
C) emana.
D) flui.
QUESTÃO 15
Leia o cartum de Laerte:

Superinteressante. Disponível em: https://super.abril.com.br/
coluna/oraculo/como-surgiram-a-ideia-e-os-nomes-dos-pontoscardeais/. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUESTÃO 12
O texto de Bruno Valano foi publicado na revista
Superinteressante, na seção Oráculo, que a revista
caracteriza como “Ser supremo detentor de toda a
sabedoria”.
A leitura do texto permite afirmar que ele se caracteriza
como do tipo
A) injuntivo, considerando que indica o procedimento
adotado para nomear os pontos cardeais.
B) explicativo, já que esclarece como se deu a
formação das palavras que nomeiam os pontos
cardeais.
C) descritivo, porque apresenta características
associadas à nomenclatura adotada como
referência aos pontos cardeais.
D) argumentativo, uma vez que defende uma das
possíveis explicações para a nomeação dos
pontos cardeais.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVApPqps_Ll/.
Acesso em: 24 abr. 2022.

O cartum apresentado faz uma crítica social ao se referir
à(ao)
A) falta de moradias adequadas, questão que afeta
inúmeras crianças em idade escolar.
B) desemprego e o consequente aumento do
número de desabrigados.
C) descaso das escolas públicas com a situação
das crianças em situação de rua.
D) analfabetismo de crianças que vivem em
situação precária nas grandes cidades.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 16
A Portaria nº 4.279/2010 reorganizou o sistema de
saúde por meio de uma rede de serviços de diferentes
densidades tecnológicas.
Qual é o objetivo dessa organização?
A) Reforçar o modelo médico centrado por meio
de incentivos e investimentos para o avanço
tecnológico em hospitais públicos.
B) Organizar um modelo de atenção à saúde
fundamentado nas ações curativas e estruturado
com ações e serviços de saúde dimensionados
a partir da oferta.
C) Priorizar o atendimento às condições agudas em
todos os serviços da rede a fim de responder ao
perfil epidemiológico brasileiro.
D) Superar a fragmentação da atenção e da gestão
do SUS com vistas a assegurar ao usuário o
conjunto de ações e serviços de que necessita
com efetividade e eficiência.
QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), após o
trabalho realizado frente à pandemia Covid-19, assumiu
um importante protagonismo social.

QUESTÃO 18
A necessidade da valorização do desempenho das
equipes e serviços de atenção primária para o alcance
de resultados em saúde levou o Governo Federal a
aprovar o programa Previne Brasil com qual objetivo?
A) Ampliar os recursos para os serviços da atenção
básica, aumentando os salários dos profissionais
das equipes de saúde da família.
B) Incentivar os Núcleos Ampliados de Saúde
da Família a ampliar os quadros com novas
categorias profissionais.
C) Reduzir os custos com ações de prevenção que
não apresentam adesão da comunidade.
D) Financiar o custeio da atenção básica, tendo
como base para o cálculo o desempenho das
suas ações.
QUESTÃO 19
Muitos estudos apontam que a tripla carga de doenças
torna ainda mais complexa a organização das ações de
serviços de saúde.
O que significa essa tripla carga de doenças?
A) Que se convive com alta prevalência de doenças
infecciosas e carenciais, de causas externas e
de doenças crônicas de maneira concomitante.
B) Que a maior parte da população já está acometida
com três ou mais diagnósticos de doenças.

Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a
alternativa correta.

C) Que no Brasil há prevalência de três doenças
crônicas: hipertensão, diabetes e câncer.

A) A universalidade de acesso aos serviços de
saúde é um princípio do SUS aplicado somente
à assistência nos serviços de Atenção Primária.

D) Que os agravos à saúde no Brasil precisam ser
coordenados entre os três níveis: primários,
secundários e terciários.

B) A integralidade da assistência é entendida como
a capacidade de resolução dos serviços em
todos os níveis de assistência.
C) No SUS a assistência à saúde deve ser igual,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie e os usuários têm direito à informação
sobre sua saúde.
D) A utilização da epidemiologia no SUS é
responsabilidade exclusiva dos gestores e os
dados são aplicados apenas para interesses
em pesquisas.

QUESTÃO 20
Sobre imunização, analise as afirmativas a seguir.
I.

Por meio das vacinas, é possível adquirir a
imunidade natural e inata específica para cada
agente infeccioso.

II.

Os adjuvantes são substâncias que protegem
o organismo de vacinas que contêm
micro-organismos vivos.

III. Para a administração de vacinas, não é
recomendada a assepsia da pele do usuário com
álcool 70%.
IV. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem
ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TERAPEUTA OCUPACIONAL
QUESTÃO 21
Terapeutas ocupacionais que atuam sob a Estratégia
Saúde da Família, para além da possibilidade de
intervenções longitudinais junto à população adscrita,
podem contribuir no processo de matriciamento das
equipes de referência.
Sobre o processo de Terapia Ocupacional em saúde,
assinale a alternativa correta.
A) Terapeutas ocupacionais, no acompanhamento
longitudinal, devem realizar preferencialmente
avaliações padronizadas para os usuários
adscritos,
considerando
aspectos
do
bem-estar cotidiano desses usuários, pois essas
avaliações são as que proporcionam resultados
mais confiáveis.
B) O diagnóstico de Terapia Ocupacional é
interligado com o diagnóstico clínico do médico
de referência. Por essa razão, terapeutas
ocupacionais não podem dar alta do tratamento
terapêutico ocupacional para os usuários
adscritos a qualquer tempo, a não ser que
seja pactuado com a equipe de referência da
microárea.
C) O planejamento da intervenção em Terapia
Ocupacional, no âmbito da atenção primária,
é uma indicação do médico da equipe
de referência. Nesse sentido, terapeutas
ocupacionais realizam orientações aos usuários
adscritos de acordo com as necessidades
apontadas pelo médico.
D) O processo de Terapia Ocupacional, embora
tenha relação direta com os demais processos
de intervenção profissionais da equipe,
quando pensado no território, deve levar em
consideração o cotidiano prático dos usuários
adscritos, inclusive no que se refere à orientação
de ações para os profissionais das equipes de
referência.
QUESTÃO 22
Considere os itens a seguir.
I.

Diagnóstico clínico

II.

Avaliação

III. Anamnese
IV. Planejamento da intervenção
V.

Graduação da atividade

São etapas do processo de Terapia Ocupacional os itens
A) II, III e IV, apenas.
B) I, II, III e IV, apenas.
C) I e V, apenas.
D) II, III e V, apenas.

QUESTÃO 23
O controle social em saúde é o dispositivo principal
que a sociedade possui para participar da gestão do
Sistema Único de Saúde. Terapeutas ocupacionais,
como profissionais que podem atuar nos diferentes
níveis de atenção, são atores fundamentais no processo
de participação da comunidade, principalmente porque
podem desenvolver ações importantes para a vida
prática de sujeitos e coletividades.
Sobre as ações que fazem parte do escopo de
possibilidades de atuação de terapeutas ocupacionais
no controle social, assinale a alternativa correta.
A) Terapeutas ocupacionais podem fazer a
indicação de usuários para a composição dos
Conselhos de Saúde do Município logo que
fazem parte das equipes de referência e de apoio
e, por essa razão, realizam o acompanhamento
longitudinal desses usuários.
B) Uma ação central para terapeutas ocupacionais
é a formação para o controle social, tanto de
usuários quanto de profissionais de saúde, em
questões relacionadas ao cuidado em saúde,
aos processos de trabalho e à vida prática
cotidiana.
C) O controle social, como espaço de atuação de
terapeutas ocupacionais, possui o mesmo objeto
de intervenção da terapia ocupacional, ou seja,
o cotidiano dos usuários do SUS.
D) Terapeutas ocupacionais, ao comporem as
equipes de referências da atenção primária,
são delegados direto para as Conferências de
Saúde, presentes principalmente nos grupos
de trabalho sobre assistência à saúde. Nesses
espaços deliberativos, os encaminhamentos são
votados pelos delegados e, no caso da Terapia
Ocupacional, os temas são relativos ao cotidiano
do território.
QUESTÃO 24
Sobre o planejamento e aplicação da intervenção em
Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta.
A) O planejamento da intervenção deve considerar
o que o cliente apresenta como demanda.
No entanto, a aplicação da intervenção será
determinada pelo profissional de Terapia
Ocupacional, que tem na atividade o seu objeto
de estudo.
B) As adaptações de atividades são desnecessárias,
considerando que a atividade é terapêutica por
ela mesma.
C) Na aplicação da intervenção em Terapia
Ocupacional, a graduação da atividade para
mais ou para menos é um item importante a
ser observado pelo terapeuta ocupacional: uma
atividade que seja fácil demais ou difícil demais,
é desestimulante para os sujeitos.
D) O planejamento e aplicação da intervenção
em Terapia Ocupacional é algo que ocorre
naturalmente no processo, logo que a ocupação
é inerente aos sujeitos.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Analise as afirmativas a seguir sobre a o diagnóstico de
Terapia Ocupacional.

As Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de
Saúde (SUS) são dispositivos que visam a garantia da
integralidade e da universalidade em saúde. Terapeutas
ocupacionais podem atuar nos diferentes níveis
de atenção do SUS e em diferentes equipamentos
e serviços de saúde.

I.

II.

O diagnóstico de Terapia Ocupacional, ao ser
corretamente construído pela equipe de referência
e o terapeuta ocupacional, contribui na garantia
da integralidade da assistência no Sistema Único
de Saúde, logo que os encaminhamentos para os
demais níveis de atenção são mais assertivos.
Os fatores do cliente, habilidades de desempenho,
contextos e ambientes e os hábitos, rotinas
e rituais são os elementos centrais do diagnóstico
de Terapia Ocupacional no Sistema Único de
Saúde, considerando que a prática profissional
ocorre, principalmente, nos níveis secundário
e terciário.

III. A resolutividade do Sistema Único de Saúde
depende em larga escala do diagnóstico de
Terapia Ocupacional, pois os usuários que
apresentam dificuldades no cotidiano prático,
quando não são corretamente diagnosticados
pelo serviço de Terapia Ocupacional, são
incapazes de se recuperar plenamente para
a vida.
Está(ão) incorreta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 26
A vida prática, elemento central da vida, é vivenciada
em diferentes momentos e espaços dos territórios.
Considerar esses espaços do território é produzir
possibilidades para que os usuários do Sistema Único
de Saúde aumentem seus níveis de saúde.
Sobre as práticas em Terapia Ocupacional no contexto
do território, assinale a alternativa correta.
A) Terapeutas ocupacionais devem utilizar diferentes
equipamentos do território, tanto para suas
próprias práticas assistenciais quanto em práticas
conjuntas com outros profissionais de saúde.
A esses processos chamamos de intersetorialidade
e interdisciplinaridade.
B) A interação da saúde com outros setores públicos
é importante, mas não desejável, partindo da
premissa de que cada equipamento é autônomo
para tomar decisões e construir ações dentro
das demandas que lhe são próprias.
C) Em uma ação interdisciplinar, terapeutas
ocupacionais e demais profissionais da saúde
devem encontrar um objeto comum para a sua
prática, ou seja, é necessário secundarizar
o objeto de cada profissão.
D) A intersetorialidade ocorre na saúde, no caso
do serviço de Terapia Ocupacional, quando há o
encaminhamento a outros níveis de atenção, seja
no mesmo território ou em territórios diferentes.
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Sobre o processo de Terapia Ocupacional nas Redes de
Atenção à Saúde do SUS, assinale a alternativa correta.
A) Ao atuar nos diferentes equipamentos e serviços
de saúde, terapeutas ocupacionais devem
adequar o processo ao contexto de atuação,
para que cada ação tomada seja mais coerente
com as demandas apresentadas pelos usuários
do SUS.
B) Terapeutas ocupacionais no âmbito da Atenção
Primária em Saúde, ao identificarem questões
relacionadas às ocupações da vida diária dos
usuários adscritos, devem encaminhar estes
usuários para serviços de maior complexidade
tecnológica, pois o primeiro nível de atenção é
regulador do Sistema Único de Saúde.
C) O processo de Terapia Ocupacional é dispensável
na Rede de Atenção à Saúde, pois o trabalho
profissional ocorre a partir da livre demanda nos
diferentes equipamentos de saúde.
D) O processo de Terapia Ocupacional na Rede
de Atenção à Saúde, embora utilize diferentes
ferramentas em cada nível de atenção,
é essencialmente o mesmo. Desta forma,
terapeutas ocupacionais nos diferentes níveis
de atenção devem utilizar o processo de terapia
ocupacional como norteador da prática e, assim,
avaliar se há necessidade de processos de
referência e / ou contra referência.
QUESTÃO 28
Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde e a Terapia Ocupacional, analise as afirmativas
a seguir.
I.

Terapeutas ocupacionais inseridos nos diferentes
equipamentos e serviços da rede assistencial,
contribuem para garantia da integralidade da
assistência à saúde.

II.

A universalidade em saúde é garantida por meio
das Conferências de Saúde, das quais todos
podem participar. Terapeutas ocupacionais
podem, nesse sentido, contribuir com processos
formativos para o controle social e com análises
ambientais que facilitem os deslocamentos pelo
território.

III. Equidade
diz
respeito
às
prioridades
estabelecidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Nesse sentido, terapeutas ocupacionais
praticam equidade quando abrem agenda nos
serviços de saúde, para acompanhar os usuários
longitudinalmente.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

QUESTÃO 29
O planejamento e a gestão do trabalho em saúde são
elementos que atravessam o cotidiano profissional
na saúde. Terapeutas ocupacionais com práticas
no território possuem um importante papel junto às
equipes, principalmente no que se refere ao processo
de matriciamento.
Sobre o planejamento e gestão do trabalho em saúde,
assinale a alternativa correta.
A) Terapeutas ocupacionais são gestores e,
portanto, planejadores de formação. Fato é
que, nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família,
esses profissionais são coordenadores de
equipe e promovem, por meio do matriciamento,
processos de formação continuada.
B) O planejamento e gestão, quando construídos
por terapeutas ocupacionais, levam em
consideração principalmente o cotidiano e a
rotina das equipes, por ter nesses elementos
uma base importante na sua formação.
C) Terapeutas ocupacionais participam dos
processos de planejamento e gestão do trabalho
em saúde de forma marginal, já que o seu
papel nas equipes de saúde é essencialmente
assistencial.
D) Terapeutas ocupacionais, quando atuam como
gestores em equipamentos de saúde, devem
praticar o planejamento e a gestão do trabalho
em saúde seguindo premissas da iniciativa
privada, a fim de aumentar a eficiência e a
eficácia dos serviços ofertados pelo Sistema
Único de Saúde.
QUESTÃO 30
Sobre a avaliação em Terapia Ocupacional no território,
assinale a alternativa correta.
A) É dispensável, pois a baixa complexidade
tecnológica permite ações preventivas.
B) Deve ser realizada essencialmente por via de
protocolos validados, no sentido de produzir
estatísticas epidemiológicas.
C) A avaliação no território deve levar em conta o
contexto e o ambiente dos usuários, pois é um
lugar dinâmico e que possui muitas histórias,
culturas, crenças e possibilidades.
D) Deve ser feita pautada nos componentes
de desempenho, para que as ações sejam
planejadas corretamente.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

