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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

AUXILIAR DE SAÚDE E AUXILIAR OPERACIONAL DE SAÚDE

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.

Língua Portuguesa II

Conhecimentos Específicos
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Devo avisar que detesto saudosismos, do tipo “No
meu tempo era tudo melhor”. Primeiro, porque quase
sempre é engano: antigamente as coisas eram, em vários
aspectos, bem piores. Não havia ar-condicionado, nem
penicilina, nem avião, nem computador, nem a
possibilidade de discutir abertamente assuntos graves,
nem terapia para endireitar a cabeça quando ela entorta
demais. A verdade era escondida debaixo do tapete, as
relações humanas debaixo dos panos, e a sem-gracice
devia ser bastante grande... Não havia um milhão de
coisas que facilitam, ampliam, iluminam nossa vida.

Também não havia tanta violência, concordo: ou,
antes, havia outro tipo e outra dose de violência. Guerra?
Sim, ela ocorria mais ou menos constantemente, e
bastante cruel. Nas cruzadas a carnificina era, como a
Inquisição, em nome de Deus.

Relatos históricos são arrepiantes. E na guerra
não se apertava um botão lançando bomba: o inimigo
era decapitado ou estripado, cara a cara. A média de
idade das pessoas (falo das que viviam acima da miséria
absoluta, mais absoluta que a nossa) era de 20 e poucos
anos: morriam cedo, desdentadas, podres, malcheirosas.
Tinha-se quinze filhos para que sobrevivessem cinco no
meio da imundície e da ignorância.

Seja como for, não sou saudosista. Também acho
esquisito falar “no meu tempo”, porque nosso tempo deve
ser sempre hoje. Somos tão despossuídos, tão fixados
no mito da eterna juventude que depois dos 30 nem o
tempo é mais nosso, somos exilados da própria vida?

Mas algumas coisas atuais eu confesso
contemplar com grande susto, e não é só corrupção,
confusão, violência e drogas, ou falta de vergonha. Se,
conforme alguns filósofos, a capacidade de espanto é
essencial, estou bem, aliás. Porque, por mais que se
viva, cada dia descubro novidades: deliciosas ou
assustadoras.

LUFT, Lya, Revista Veja, 9 fev.2005 (adaptado)

1
No 1º parágrafo, a autora destaca como um traço da
sociedade de antigamente o(a):
(A) respeito.
(B) usura.
(C) hipocrisia.
(D) vaidade.
(E) solidariedade.

2
“Porque, por mais que se viva, cada dia descubro novidades:
deliciosas ou assustadoras.” (l. 34 - 36)
A idéia expressa pela oração sublinhada é de:
(A) tempo. (B) causa.
(C) concessão. (D) condição.
(E) comparação.

3
“Devo avisar que detesto saudosismos, do tipo ‘No meu tempo
era tudo melhor’.” (l. 1 - 2)

“Mas algumas coisas atuais eu confesso contemplar com
grande susto,” (l. 30 - 31)

Existe entre as duas passagens acima uma interligação. A
segunda expressa, em relação à primeira, uma:

(A) conseqüência.
(B) comparação.
(C) conclusão.
(D) ressalva.
(E) explicação.

4
“Não havia um milhão de coisas que facilitam, ampliam,
iluminam nossa vida.” (l. 10 - 11)

As coisas que facilitam e ampliam nossa vida resultaram
do(a):

(A) acelerado crescimento urbano.
(B) progresso científico e tecnológico.
(C) valorização da sociedade de consumo.
(D) possibilidade de aquisição de bens perecíveis.
(E) ação solidária do povo.

5
___________ tu mesmo um modo de enriquecer a tua vida.

Assinale a opção cuja forma verbal apresentada no imperativo
completa corretamente a frase.

(A) Descobre.
(B) Descobres.
(C) Descubras.
(D) Descubra.
(E) Descobri.

6
Marque a opção em que o termo em destaque exerce a função
de sujeito.
(A) “No meu tempo era tudo melhor”. (l. 1 - 2)
(B) “Também não havia tanta violência,” (l. 12 )
(C) “Relatos históricos são arrepiantes.” (l. 17)
(D) “...para que sobrevivessem cinco...” (l. 23)
(E) “Somos tão despossuídos,” (l. 27)
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7
Observe:

O tempo _____ vivemos pode ser o melhor de nossas vidas.

Os recursos _____ a medicina hoje dispõe são imensos.

A opção que completa corretamente as frases, de acordo
com a norma culta da língua, é:

(A) que – que
(B) em que – de que
(C) em que – com que
(D) de que – de que
(E) com que – de que

8
Considere as frases:

I - Apesar de declarar-se avessa a saudosismos, a autora
constata que era mais fácil viver no passado.

II - Houve tempo em que não existia tratamento para
distúrbios mentais ou psicológicos.

III - Antigamente, a expectativa de vida das pessoas era muito
pequena.

De acordo com o texto, é (são) verdadeira(s) a(s) frase(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

9
“somos exilados da própria vida?” (l. 29)
De acordo com o texto, ser exilado da própria vida é:
(A) aceitar o hoje da mesma forma que o ontem.
(B) viver as surpresas de cada dia.
(C) procurar integrar passado e presente.
(D) desistir do passado em função do presente.
(E) abdicar do presente, através de uma atitude saudosista.

10
Coloque C ou I nos parênteses, conforme estejam corretas
ou incorretas as frases quanto à concordância nominal, de
acordo com a norma culta (ou com a língua padrão).

(    ) Tenho um aparelho de ar-condicionado e uma geladeira
antigos.

(    ) Às vezes nos sentimos sós diante das dificuldades.
(    ) Descubro novidades meias assustadoras.

A seqüência correta é:
(A) C – C – I
(B) C – I – I
(C) C – I – C
(D) I – C – C
(E) I – I – C

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
Com base na Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada
(GPAB-A) de Saúde NÃO se inclui entre as áreas de atuação
estratégica mínima a de:
(A) controle da tuberculose.
(B) tratamento da insuficiência renal.
(C) eliminação da hanseníase.
(D) controle  da hipertensão arterial.
(E) saúde bucal.

12
A Portaria GM/MS no 2.023, de 23 set. 2004, estabelece que
a avaliação do ano anterior realizada pelos municípios caberá
à(ao):
(A) Assembléia Legislativa do Estado.
(B) Comissão Intergestores Bipartite.
(C) Secretaria Estadual de Saúde.
(D) Polícia Federal.
(E) Ministério da Saúde.

13
A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS –
SUS 01/ 2002, aprovada pela Portaria no 373 de 27 fev. 2002,
teve, entre outros, o objetivo de:
(A) ampliar a responsabilidade dos municípios na Atenção

Básica.
(B) definir as atribuições do Conselho de Secretários

Estaduais de Saúde.
(C) aprovar a participação da Comissão Intergestores

Tripartite no SUS.
(D) elaborar o Plano Diretor de Regionalização ( PDR ).
(E) gerir os recursos financeiros federais oriundos do SUS.

14
Há  necessidade de melhorar a alimentação da comunidade
com a qual você trabalha. As medidas abaixo são indicadas
para esta situação, EXCETO uma. Assinale-a.
(A) Atenção às hortas  domésticas.
(B) Irrigação da terra.
(C) Importação de alimentos.
(D) Incentivo aos viveiros de peixe.
(E) Criação de galinhas.

15
Remédios caseiros e plantas medicinais podem ser mais
baratos e menos perigosos. No combate à solitária é indicado
o uso de:
(A) dentes de alho. (B) emplasto de inhame.
(C) folhas de  agrião. (D) chá de arruda.
(E) sementes de abóbora.
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16
Os organismos causadores das doenças infecciosas podem
atingir  o corpo por contato direto, pelo ar, pela água ingerida,
por contato sexual, pela mordida de animal, etc. Exemplo
de doença provocada  por utilização de roupa contaminada
é a (o):
(A) tinha.
(B) tuberculose.
(C) amebíase.
(D) sífilis.
(E) resfriado.

17
Alguns medicamentos são perigosos e por isso devem ser
usados apenas quando necessário. Exemplo de situação
em que a pessoa NÃO deve ser medicada é a ocorrência de:
(A) vômitos.
(B) alergia.
(C) desidratação.
(D) tosse.
(E) dor.

18
Os comprimidos e as cápsulas são pesados em gramas ou
miligramas, sendo 1 g igual a 1.000 mg. O médico prescreve
500 mg de Binotal 4 vezes ao dia e a farmácia só dispõe de
cápsulas de 250 mg. Para cumprir a receita você deve usar:
(A) 1 cápsula de 6 em 6 horas.
(B) 1 cápsula e meia de 6 em 6 horas.
(C) 2 cápsulas de 6 em 6 horas.
(D) 3 cápsulas de 8 em 8 horas.
(E) 4 cápsulas de 6 em 6 horas.

19
Xaropes e suspensões são medidos em mililitros e
freqüentemente são prescritos em copo  ou colher-medida.
Havendo o médico prescrito 15 ml de um determinado
medicamento, você deverá  usar:
(A) ½ colher de sopa.
(B) 1 colher de chá.
(C) 1 colher de café.
(D) 1 colher de sopa.
(E) 2 colheres de chá.

20
Uma criança sofre pequeno corte na coxa ao cair da bicicleta.
A conduta mais adequada é:
(A) limpar com mertiolato.
(B) colocar penicilina em pó.
(C) usar iodo.
(D) lavar com água fervida.
(E) usar pomada de sulfa.

21
Uma mulher sofre queimadura no dorso da mão por água
fervendo, que provoca eritema e pequena bolha na área
afetada. A conduta mais indicada é:
(A) romper a bolha.
(B) lavar com água fria.
(C) passar manteiga.
(D) usar antibiótico oral.
(E) envolver a região com toalha.

22
Criança elimina com as fezes pequenos vermes (1 cm de
comprimento), de cor branca  e finos como fios de linha.
Trata-se de infestação por:
(A) lombriga (áscaris).
(B) tricocéfalo (tricuro).
(C) oxiúros.
(D) ancilóstomo.
(E) solitária (tênia).

23
Uma criança com 45 dias de nascida apresenta diarréia.
A conduta inicial mais adequada é o uso de:
(A) purgantes.
(B) antidiarreicos.
(C) leite em pó.
(D) antieméticos.
(E) água de arroz.

24
Um exemplo de doença provocada pela alimentação
industrializada é a(o):
(A) cárie.
(B) pelagra.
(C) raquitismo.
(D) bócio.
(E) beribéri.

25
A medida de temperatura corporal é realizada com auxílio de
um termômetro com escala em graus centígrados. Cada grau
centígrado de aumento da febre provoca um aumento das
pulsações de quantos batimentos por minuto?
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
(E) 25
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26
O desenvolvimento normal da criança pode ser atestado pela
análise evolutiva de situações como sentar sozinha, andar
alguns passos, dizer palavras soltas ou falar pequenas frases.
A idade em que normalmente ela consegue sentar sem
auxílio está em torno de quantos meses?
(A) 3
(B) 7
(C) 12
(D) 18
(E) 24

27
Nas crianças, a presença de um testículo inchado exige o
diagnóstico diferencial entre hidrocele (líquido no escroto) e
hérnia (dobra do intestino que entrou no escroto). O achado
que sugere a hipótese de hidrocele é quando o inchaço:
(A) permite a passagem da luz de uma lanterna.
(B) fica maior quando o bebê chora.
(C) desaparece quando o bebê permanece quieto e deitado.
(D) aumenta quando o bebê tosse.
(E) dói quando apalpado.

28
A substituição gradual do leite materno (desmame) por
“papinha” deve ser iniciada a partir de que mês?
(A) 2o

(B) 4o

(C) 6o

(D) 8o

(E) 10o

29
A hanseníase (lepra) é curável e o exame ectoscópico
(observação direta) pode sugerir seu diagnóstico. Entre os
achados comuns na doença, NÃO se inclui a presença de:
(A) manchas na pele sem sensibilidade.
(B) pulso lento.
(C) perda de sobrancelhas.
(D) lóbulo da orelha grosso e com caroços.
(E) feridas indolores na planta dos pés.

30
A conduta mais adequada para o controle da febre alta
(Tax > 38,5) em crianças com 14 meses de vida é:
(A) enrolar com um cobertor.
(B) restringir líquidos.
(C) evitar exposição à brisa.
(D) umedecer o corpo com água fresca.
(E) usar antitérmico injetável.

31
Uma criança de 4 anos de idade não recebeu nenhuma dose
de qualquer vacinação. De acordo com o calendário oficial
de vacinação, qual a vacina indicada?
(A) Tríplice.
(B) Sabin.
(C) Antitetânica.
(D) BCG.
(E) Dupla.

32
Qual a data provável do parto de uma grávida cuja última
menstruação começou em 10 de janeiro?
(A) 10 de setembro.
(B) 17 de setembro.
(C) 03 de outubro.
(D) 10 de outubro.
(E) 17 de outubro.

33
Para manter uma alimentação saudável, devemos EVITAR
o açúcar:
(A) das frutas.
(B) dos cereais.
(C) da cana.
(D) do mel.
(E) mascavo.

34
Na anemia ferropriva um alimento indicado por seu alto teor
de ferro é o:
(A) feijão.
(B) farelo de trigo.
(C) caranguejo.
(D) sal iodado.
(E) queijo.

35
A casca de ovo, após limpa, seca, moída e peneirada,
transforma-se em um pó que pode ser guardado e adicionado
a sopas e mingaus, aumentando o teor de:
(A) magnésio. (B) cálcio.
(C) iodo. (D) fósforo.
(E) ferro.

36
Para atender ao pressuposto de que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, o Estado deve prover condições
que assegurem acesso:
(A) natural. (B) formal.
(C) total. (D) social.
(E) universal.
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37
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a vigilância
sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador
e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica,
representam:
(A) ações.
(B) finalidades.
(C) objetivos.
(D) parâmetros.
(E) responsabilidades.

38
O conjunto de atividades que se destina à produção e proteção
da saúde dos trabalhadores bem como à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho  exige
revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas
no processo de trabalho. Colaboram nesta elaboração as
entidades:
(A) universitárias.
(B) comunitárias.
(C) constitucionais.
(D) sindicais.
(E) governamentais.

39
O acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada é uma das competências da(o):
(A) Direção Municipal do SUS.
(B) Direção Estadual do SUS.
(C) Direção Nacional do SUS.
(D) Ministério da Saúde.
(E) Conselho Nacional de Saúde.

40
As comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho
Nacional de Saúde  têm a finalidade de articular políticas e
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva
áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Esta articulação abrange, em especial, a saúde
da(o):
(A) mulher.
(B) criança.
(C) trabalhador.
(D) idoso.
(E) indígena.


