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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

SANITARISTA

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Em busca da felicidade
Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,

o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva

ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-

estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos

da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de

felicidade.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as

pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e

valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge

como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os

20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para

o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna  – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiolo-
gistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina

a solidariedade e o otimismo

carnaval (l. 2)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

50

1
O conceito de felicidade  de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-

humoradas.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por  “Além...”  é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,

o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos

artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.

(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.

(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.

(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos expe-

rimentos.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser

humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem

laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a

felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente

felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres

relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
As diretrizes estratégicas para o processo de construção
do SUS são:
(A) regionalização, descentralização e hierarquização.
(B) regionalização, modelo de atenção à saúde e

heterogeneidade.
(C) integralidade, hierarquização e modelo de atenção

sanitária.
(D) descentralização, heterogeneidade e modelo de

prevenção de média complexidade.
(E) descentralização, integralidade e participação social.

12
Entre as ações específicas de Vigilância Epidemiológica,
inclui-se o controle:
(A) da qualidade da água para consumo humano.
(B) da complexidade tecnológica dos serviços na saúde.
(C) de riscos e danos à saúde da população.
(D) de agravos que podem ser prevenidos por imunização.
(E) sanitário de alimentos consumidos pela população.

13
Na Constituição Federal de 1988, a saúde é dada à população
como:
(A) um direito de cidadania.
(B) um dos direitos e deveres individuais.
(C) orientação de atendimento integral.
(D) orientação de atendimento pelas instituições públicas e

privadas.
(E) forma descentralizada, com direção única em cada esfera

de governo.

14
O eixo da transformação do modelo assistencial do Sistema
Único de Saúde (SUS) é assumido pela estratégia da Saúde
da Família, isto é, pela implantação do:
(A) Pacs e do PSF.
(B) Pacs com transferência de poder de decisão e de

recursos aos municípios.
(C) Pacs com transferência de recursos aos municípios de

acordo com determinado grau de responsabilidade.
(D) PSF com recursos dos municípios.
(E) PSF e oferta organizada de serviços das unidades de saúde.

15
A Constituição de 1988 estabelece que as ações e serviços
de saúde dão ao o SUS um caráter:
(A) social e integral.
(B) universal e eqüitativo.
(C) universal e hierárquico.
(D) eqüitativo e de controle social.
(E) de gestão de sistema e integral.
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Assinale a opção que apresenta o conceito de coeficiente
de mortalidade geral.
(A) Número total de óbitos de todas as causas ocorridos em

um determinado ano, e dividido pela  população naquele
ano, de determinada área, multiplicando essa relação
por um múltiplo de 10.

(B) Número de óbitos por uma causa, ocorrida em um
determinado ano, e dividido pela  população naquele ano,
de determinada área, multiplicando essa relação por um
múltiplo de 10.

(C) Número de óbitos por uma causa, ocorrida em um
determinado ano, e dividido pelo número total  de óbitos
naquele ano, de determinada área, multiplicando essa
relação por um múltiplo de 10.

(D) Número de óbitos por uma causa, ocorrida em um
determinado ano, e dividido pelo número total  de nascidos
vivos naquele ano, de determinada área, multiplicando
essa relação por um múltiplo de 10.

(E) Número de óbitos por uma causa determinada ocorrida
em um determinado ano, e dividido pelo número total  de
nascidos vivos naquele ano, de determinada área,
multiplicando essa relação por 100 (cem).

21
Mortes maternas são aquelas:
(A) determinadas por qualquer doença ocorrida na mulher.
(B) determinadas por agravos ocorridos com a mulher em

qualquer período da vida.
(C) ocorridas durante a gravidez, o parto ou o puerpério por

complicações destes estados ou devido a doenças
pré-existentes e agravadas por eles.

(D) ocorridas durante a gravidez, o parto ou o puerpério por
complicações destes estados ou devido a doenças
pré-existentes e a  causas acidentais.

(E) ocorridas durante a gravidez ou o puerpério por
complicações destes estados ou devido a doenças
pré-existentes e a  causas acidentais ou incidentais.

22
Os mecanismos de penetração de agentes produtores de
lesão no organismo humano são vários. Considerando a
ingestão de agentes pela via digestiva, quais das doenças
referidas abaixo estão nessa condição?
(A) Amebíase, poliomielite e Doença de Chagas.
(B) Esquistossomose, teníase e ancilostomíase.
(C) Febre tifóide, ascaridíase e cólera.
(D) Tricuríase, hepatite por vírus B e tétano.
(E) Hanseníase, giardíase e enterobiase.

16
A proposta de organização da Vigilância em Saúde, além
dos dois enfoques (clinico e epidemiológico) anteriormente
trabalhados na saúde, agrega um terceiro, que é o enfoque:
(A) da caracterização da população.
(B) de sua dinâmica histórica.
(C) do processo de desenvolvimento econômico.
(D) político.
(E) social.

17
Assinale a opção que apresenta os Sistemas de Informação
de abrangência nacional que dizem respeito aos indicadores
de informações relacionadas com o perfil epidemiológico.
(A) Sistema de gerenciamento de unidade ambulatorial

básica (SIGAB), sistema integrado de informatização de
ambiente hospitalar(HOSPUB) e sistema de  informação
sobre atenção básica(SIAB).

(B) Sistema de informações hospitalares do SUS(SIH-SUS),
sistema de gerenciamento de unidade ambulatorial
básica(SIGAB) e sistema de  informação sobre atenção
básica(SIAB).

(C) Sistema de informação sobre vigilância alimentar e
nutricional (SISVAN), sistema de informações
ambulatorial do SUS (SIA-SUS) e sistema de
informações de mortalidade (SIM).

(D) Sistema de informações de mortalidade(SIM), sistema
de informações sobre agravos notificáveis (SINAN) e
sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC).

(E) Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC),
sistema de informações sobre agravos notificáveis
(SINAN) e sistema integrado de informatização de
ambiente hospitalar(HOSPUB).

18
Qual das afirmativas abaixo está correta no que diz respeito
a óbitos por causas mal definidas?
(A) São observados com freqüência nas mulheres.
(B) Refletem a falta de assistência médica.
(C) Aparecem em maior proporção devido ao problema de

classificação e codificação das causas de morte.
(D) São mais freqüentes no grupo de menores de idade.
(E) Decorrem de problemas na implantação dos programas

de saúde.

19
Entre as medidas de morbidade incluem-se:
(A) mortalidade materna e letalidade.
(B) mortalidade infantil e prevalência.
(C) incidência e mortalidade proporcional.
(D) incidência e prevalência.
(E) letalidade e mortalidade geral.



SANITARISTA
6

23
As doenças quarentenáveis, de acordo com o Regulamento
Sanitário Internacional, são de notificação compulsória. Quais
são estas doenças?
(A) Poliomielite, febre amarela e sarampo.
(B) Febre amarela, cólera e peste bubônica.
(C) Meningite, peste bubônica e cólera.
(D) Varicela, poliomielite e febre amarela.
(E) Dengue, poliomielite e meningite.

24
Uma das formas de transmissão dos agentes produtores de
lesão no homem tem como mecanismo os vetores biológicos.
Quais das doenças citadas abaixo são transmitidas por
vetores biológicos?
(A) Malária, tifo exantemático e febre amarela.
(B) Peste bubônica, esquistossomose e candidíase.
(C) Raiva humana, poliomielite e influenza.
(D) Doença de Chagas, febre tifóide e teníase.
(E) Dengue, ascaridíase e shiguelose.

25
Entre as medidas de prevenção e controle das doenças
infecciosas e parasitárias, podemos considerar o saneamento
básico e a imunização. Quais as doenças a que se aplica a
imunização?
(A) Ascaridíase, sarampo e tétano.
(B) Poliomielite, coqueluche e difteria.
(C) Cólera, sarampo e giardíase.
(D) Varicela, tétano e amebíase.
(E) Varíola, enterobíase e raiva humana.

26
A morte de um indivíduo pode ocorrer por morte natural ou por
causas externas. No caso de morte ocorrida por acidente de
trânsito, quem deve preencher a declaração de óbito é o médico:
(A) legista.
(B) patologista.
(C) plantonista do hospital.
(D) particular que assiste o paciente.
(E) que assiste o paciente no hospital.

27
Por determinação legal, o formulário de declaração de óbito
é preenchido pelo médico, que o entregará aos familiares
para que providenciem o registro no cartório a fim de obter:
(A) atestado de óbito.
(B) atestado de sepultamento.
(C) certidão de óbito.
(D) certidão de patologia.
(E) declaração do serviço funerário.

28
Por determinação legal, em que cartório deve ser registrado
o óbito do falecido?
(A) Em algum cartório próximo ao local onde será sepultado

o corpo.
(B) Em qualquer cartório de registro civil.
(C) No cartório de registro civil do local de residência do

falecido.
(D) No cartório de registro civil do local onde ocorreu o óbito.
(E) No cartório em que o falecido foi registrado ao nascer.

29
Entende-se por epidemia a ocorrência de(o):
(A) um número exagerado de casos de uma doença em uma

comunidade.
(B) um agravo à saúde de uma comunidade levando à morte

de pessoas dessa comunidade.
(C) casos de determinado agravo que aumentam o número

de doentes em uma comunidade.
(D) aumento do número de casos de um agravo em uma

área determinada.
(E) aumento do número de casos de um agravo além do

esperado, excedendo claramente a incidência prevista
em uma comunidade ou região.

30
Assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) As doenças e outros agravos constituem a morbidade.
(B) A legislação brasileira prevê o sepultamento do natimorto.
(C) Os fatos vitais são fontes de dados do cartório do registro

civil.
(D) O grupo etário de zero a 1(hum) ano de idade é conhecido

como menor de um ano.
(E) O grupo etário de 15 a 64 anos é considerado como

população economicamente ativa (PEA).

31
Uma das afirmações NÃO está correta. Assinale-a.
(A) SIDA/AIDS é a manifestação mais avançada da infecção

pelo HIV.
(B) O mecanismo de transmissão da AIDS é apenas o sexual.
(C) A característica da AIDS é de apresentar alta letalidade.
(D) A infecção pelo HIV ocasiona uma baixa imunidade celular

nos indivíduos contaminados.
(E) As doenças oportunistas são complicações que afetam

os indivíduos aidéticos.

32
Qual a esfera do governo responsável pela Saúde Ambiental?
(A) Internacional.
(B) Regional.
(C) Nacional.
(D) Estadual.
(E) Municipal.
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33
O envelhecimento tem sido associado a uma prevalência
aumentada de doenças crônicas, incapacidade e morte. Que
fatores são importantes para que os idosos (60 anos e mais)
tenham um envelhecimento saudável?
(A) Serviços de assistência médica, serviços preventivos e

observação das condições de saúde da população idosa.
(B) Serviços preventivos, eliminação de fatores de risco e

adoção de hábitos de vida saudáveis.
(C) Internações hospitalares pelo SUS, serviços básicos de

saúde e serviços preventivos.
(D) Observação das condições de saúde da população idosa,

serviços preventivos e assistência médica adequada.
(E) Estabelecimento de diagnóstico definitivo, tratamento

adequado e serviços preventivos.

34
A penetração do mercúrio metálico no corpo humano se dá
pela(s) via(s):
(A) sanguínea e por contato.
(B) respiratória e por contato.
(C) digestiva e por contato.
(D) digestiva e respiratória.
(E) linfática e digestiva.

35
O mercúrio metálico é um metal cumulativo no ser humano e
de alta toxicidade. A população exposta ao mercúrio metálico
nas áreas de produção de ouro corre o risco de desenvolver
lesões agudas e intoxicações subagudas e crônicas, com efeitos:
(A) visuais.
(B) cardíacos.
(C) cardiovasculares.
(D) na circulação periférica.
(E) sobre o sistema nervoso e rins.

36
A Lei Orgânica de Saúde (LOS) é o conjunto de duas leis
federais editadas para dar cumprimento ao mandamento
constitucional de disciplinar legalmente a proteção e a defesa
da saúde. São as Leis Federais nos:
(A) 8080/90 e 9656/98.
(B) 8080/90 e 8142/90.
(C) 8142/90 e 9782/99.
(D) 2181/97 e 3029/99.
(E) 9656/98 e 9782/99.

37
Qual das siglas abaixo NÃO corresponde ao nome do órgão
indicado?
(A) Organização das Nações Unidas (ONU).
(B) Organização Mundial de Saúde (OMS).
(C) Organização dos Estados Americanos (OEA).
(D) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBEGE).
(E) Ministério da Saúde (MS).

38
A participação complementar dos serviços privados no
Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:
(A) lei específica.
(B) contrato ou convênio.
(C) delegação de competência.
(D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
(E) concessão ou permissão de serviços públicos.

39
O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:

I - assistência terapêutica integral;
II - inspeção de alimentos;
III - vigilância nutricional;
IV - colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o

de trabalho.

Estão corretos:
(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

40
A elaboração de normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde é atribuição:
(A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios.
(B) exclusiva da União.
(C) exclusiva dos Estados.
(D) exclusiva do Distrito Federal.
(E) exclusiva dos Municípios.


