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CONCURSO PÚBLICO - 01/2015

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 01 a 06: 
 

O pedestre também faz parte do trânsito 
 

(Débora Monteiro) 
 
O  pedestre também faz parte do trânsito e merece 
respeito. Por mais simples que seja esta afirmação, 
está claro que ela ainda não foi bem assimilada por toda 
a sociedade, que parece entender que quem caminha 
pelas ruas está lá só para atrasar o trajeto dos 
motoristas. 
O pedestre, aliás, é o personagem do trânsito que 
ocupa o menor espaço, que menos polui e que é o mais 
vulnerável. Essas são características suficientes para 
exigir mais respeito e torcer para que mais pessoas 
ocupem o lugar de pedestre, desafogando o trânsito 
caótico que somos obrigados a vivenciar diariamente. É 
verdade que somos refém de uma desestrutura urbana 
que nos obriga a depender de um carro para nos 
locomover. Assim, aprendemos a dirigir, mas não 
aprendemos a respeitar.  
Vale lembrar que não é só de direitos que vive o 
pedestre. A obrigação de atravessar na faixa ou na 
passarela é algo que pode fazê-lo perder alguns 
minutos, mas pode salvar sua vida. Enquanto 
motoristas, reclamamos do pedestre. Enquanto 
pedestre, reclamamos do motorista. Enquanto 
cidadãos, o que fazemos para melhorar nossa 
realidade? Reclamar nas redes sociais não muda a 
sociedade. Agir como cidadão consciente sim. 
É importante observar o quanto o trânsito reflete a 
educação de uma sociedade. Quem já se viu pedestre 
nas cidades onde o respeito predomina, sabe o quanto 
é vergonhoso compararmos com a dinâmica do trânsito 
de cidades brasileiras, onde o pedestre não tem vez.  
Em algumas culturas como a nossa, o ego do indivíduo 
está diretamente ligado ao modelo do automóvel que 
dirige, fazendo-o acreditar que se encontra em uma 
posição superior àquele que caminha pelas ruas. Não 
importa se você tem consciência cívica, caso você 
esteja no papel de pedestre, será inevitavelmente visto 
como alguém que não merece atenção dos demais 
integrantes do trânsito. 
 

(Disponível em: 
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/09/22/noti
ciafortaleza,3507841/cronica-o-pedestre-tambem-faz-
parte-do-transito.shtml Adaptado para fins didáticos.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01  
 
De acordo com as ideias defendidas no texto, o 
problema do trânsito está relacionado: 
 
(A) à falta de investimento do governo em infraestrutura 
(B) ao comportamento agressivo dos pedestres, que se 

arriscam para não se atrasarem. 
(C) à educação da sociedade. 
(D) às desigualdades sociais. 
(E) à valorização das coisas matérias, como o carro. 
 
QUESTÃO 02  
 
A autora afirma que “Assim, aprendemos a dirigir, mas 
não aprendemos a respeitar”. Com base nas ideias 
defendidas ao longo do texto, ao afirmar isso ela declara 
que: 
 
(A) Dirigir e respeitar assumem o mesmo valor 

semântico nesse trecho. 
(B) Dirigir e respeitar assumem valor semântico 

contrário nesse trecho. 
(C) Dirigir e respeitar são ações que devem acontecer 

simultaneamente no trânsito. 
(D) Dirigir e respeitar são ações que, no trânsito, não 

dependem uma da outra. 
(E) Dirigir e respeitar são ações contrárias, portanto 

impossíveis de acontecer de modo simultâneo no 
trânsito. 

 
QUESTÃO 03  
 
Analise o trecho abaixo: 
 
“É importante observar o quanto o trânsito reflete a 
educação de uma sociedade. Quem já se viu pedestre 
nas cidades onde o respeito predomina, sabe o quanto 
é vergonhoso compararmos com a dinâmica do trânsito 
de cidades brasileiras, onde o pedestre não tem vez.” 
 
A partir da afirmação acima, pode-se inferir que:  
 
(A) Em países cuja população é educada, os pedestres 

são respeitados. 
(B) Em todas as sociedades, o pedestre sofre 

desrespeitos que vêm daqueles que andam de 
carro. 

(C) Mesmo em países menos desenvolvidos que o 
Brasil, a dinâmica de trânsito permite o respeito ao 
pedestre. 

(D) O que impede o respeito aos pedestres no trânsito 
brasileiro é a dinâmica do trânsito de cidades 
brasileiras. 

(E) Em países desenvolvidos cuja população é 
educada o respeito ao pedestre não é frequente, 
com exceção do Brasil. 
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Trecho para as questões 04 e 05: 
 
Vale lembrar que não é só de direitos que vive o 
pedestre. 
 
QUESTÃO 04  
 
No trecho acima, a autora reconhece que: 
 
(A) Os pedestres são mais vulneráveis, por isso 

merecem maior atenção. 
(B) O pedestre é o personagem do trânsito que ocupa 

o menor espaço, que menos polui e que é o mais 
vulnerável. 

(C) Se o pedestre é a parte mais vulnerável, ele deve 
ser tratado como prioridade. 

(D) Por serem mais vulneráveis, os pedestres têm 
“facilidades” previstas para eles, como as faixas de 
pedestres. 

(E) O pedestre é o mais vulnerável, mas também tem 
obrigação de seguir as regras de trânsito que lhe 
competem. 

 
QUESTÃO 05  
 
Assinale a única alternativa em que a palavra direito é 
empregada com o mesmo valor semântico que foi 
empregada no trecho em análise: 
 
(A) Nas vias de mão única, deve-se estacionar do lado 

direito. 
(B) João era um homem direito, mas, desnorteado, 

fugiu ao atropelar a criança. 
(C) O Direito brasileiro prevê uma lei específica para 

regulamentar o trânsito. 
(D) Joao cometeu a infração, porque o guarda não o 

informou direito qual seria a via de mão dupla 
naquele local. 

(E) Todos os cidadãos têm direito de receber educação 
no trânsito. 

 
QUESTÃO 06  
 
“É importante observar o quanto o trânsito reflete a 
educação de uma sociedade” 
 
Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para 
o verbo refletir no trecho acima: 
 
(A) Desviar 
(B) Evidenciar 
(C) Reluzir  
(D) Afetar 
(E) Transmitir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto para as questões de 07 a 10: 
 
Para apoiar a Campanha de combate à dengue “Limpa 
Geral”, Faneco, que é pipoqueira e organizadora de 
festas, pichou o muro de sua residência com a frase: 
“Quantas pessoas terão que morrer para que você 
limpe seu quintal?” Maria Inês teve o intuito de chamar 
a atenção da população local para colaborar com a 
campanha. 
Segundo Faneco, na época da publicação, a matéria 
alcançou 43 mil compartilhamentos em sua página do 
Facebook. Em entrevista ao JCNet, a bauruense disse 
estar contente com a divulgação de sua iniciativa 
também em outros estados. “É uma forma de as 
pessoas lerem sobre esse assunto e saberem que a 
dengue pode levar à morte”, disse. 
 

 
 

(Disponível em: http://www.jcnet.com.br.html , acesso  
em 22 de dezembro de 2015) 

 
QUESTÃO 07  
 
No texto acima, percebe-se: 
 
(A) A indignação da moradora com os agentes públicos 

que não fazem seu trabalho. 
(B) A cobrança da população por práticas 

governamentais contra a dengue. 
(C) A tentativa da moradora de conscientizar a 

população sobre as políticas públicas contra a 
dengue. 

(D) A preocupação da moradora com a conscientização 
das pessoas em relação aos cuidados individuais 
contra a dengue. 

(E) A preocupação da moradora em alertar sobre os 
males que a dengue pode trazer à população. 
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QUESTÃO 08  
 
Comparando as ideias do texto I e do texto II, podemos 
afirmar que há semelhanças entre eles quanto ao fato 
de: 
 
(A) Os enunciadores dos dois textos apostam 

intervenção do governo para a resolução dos 
problemas apresentados.  

(B) Os enunciadores dos dois textos apostam na 
educação e na conscientização para a resolução 
dos problemas apresentados.  

(C) Os enunciadores dos dois textos utilizam o 
imperativo na construção de seus textos.  

(D) Os enunciadores dos dois textos indagam o leitor 
na busca de uma resposta coletiva.  

(E) Os enunciadores dos dois textos apostam nas 
campanhas sociais para a resolução dos problemas 
apresentados. 

 
QUESTÃO 09  
 
Analisando-se os aspectos gramaticais de pontuação, 
ortografia e de concordância verbal, assinale a 
alternativa que se mantém na norma padrão da língua: 
 
(A) Faneco, a pipoqueira e a organizadora de festas 

pichou o muro de sua residência. 
(B) Faneco e a pipoqueira e organizadora de festas 

pichou o muro de sua residência. 
(C) Faneco, que é pipoqueira, e a organizadora de 

festas, picharam o muro de sua residência. 
(D) Faneco, que é pipoqueira e organizadora de festas, 

pincharam o muro de sua residência. 
(E) Faneco, pipoqueira e organizadora de festas, 

picharam o muro de sua residência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  
 
Acerca da acentuação das palavras “residência” e 
“você”, apresentadas no texto acima, julgue os itens 
abaixo: 
 

I. “residência” é acentuada porque “i” e “a” 
formam hiato e “você” é acentuada porque é 
dissílaba terminada em “e” 

II. “residência” é acentuada porque termina é 
proparoxítona e “você” é acentuada porque é 
dissílaba terminada em “e” 

III. “residência” é acentuada porque é paroxítona 
terminada em ditongo e “você” é acentuada 
porque é oxítona terminada em “e” 

IV. Ambas são acentuadas com acento diferencial 
das paroxítonas e das oxítonas, 
respectivamente. 

V. Ambas são acentuadas porque são oxítonas 
terminadas em ditongo e em “e”. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I 
(B) II 
(C) III 
(D) IV 
(E) V 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 11  
 
Um escritório de contabilidade imprime cerca de 15 
páginas por dia útil. Considerando que o ano possui 250 
dias úteis, pode-se afirmar que o total de páginas 
impressas será: 
 
(A) 2.000 
(B) 2.500 
(C) 2.750 
(D) 3.500 
(E) 3.750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 12  
 
Pedro confecciona canetas personalizadas com o nome 
da pessoa. O custo de produção de cada caneta é R$ 
8,50 e Pedro vende cada unidade a R$ 15,00. Se Pedro 
vender 10 canetas, o seu lucro total será: 
 
(A) R$ 50,00 
(B) R$ 55,00 
(C) R$ 65,00  
(D) R$ 70,00 
(E) R$ 85,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13  
 
Ana pretende viajar nas férias para São Paulo. Para 
conseguir viajar, ela precisa juntar R$ 1.200,00. O 
salário de Ana é R$ 1.000,00 e ela só pode reservar 
mensalmente para a viagem 20% do seu salário. Em 
quantos meses Ana conseguirá realizar sua viagem? 
 
(A) 3 meses. 
(B) 4 meses. 
(C) 5 meses. 
(D) 6 meses.  
(E) 7 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 14  
 
Uma empresa procura um terreno em uma cidade para 
montar um negócio e precisa de um terreno com 
aproximadamente 100m². Qual dos terrenos abaixo 
seria o mais apropriado para a empresa se instalar? 
 
(A) 5m de largura x 8m de profundidade. 
(B) 9m de largura x 11m de profundidade.  
(C) 8m de largura x 10m de profundidade. 
(D) 9m de largura x 15m de profundidade. 
(E) 7m de largura x 10m de profundidade. 
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QUESTÃO 15  
 
Um supermercado está realizando uma promoção para 
os consumidores. A cada R$ 100,00 em compras o 
cliente ganha um desconto de R$ 5,00. Se um cliente 
fizer uma compra de R$ 800,00 o desconto total será: 
 
(A) R$ 40,00  
(B) R$ 50,00 
(C) R$ 60,00 
(D) R$ 70,00 
(E) R$ 80,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16  
 
Ao longo do último ano o governo federal tem criado 
várias medidas com o objetivo de reduzir os gastos. Um 
dos ajustes fiscais realizados na educação, no primeiro 
semestre de 2015, foi o corte de um programa de 
incentivo que visa ampliar o acesso ao ensino superior 
através do financiamento dos estudos nas faculdades 
particulares. Trata-se do programa conhecido como: 
 
(A) FIES  
(B) ENEM 
(C) FNDE 
(D) PROUNI 
(E) PRONATEC 
 
QUESTÃO 17  
 
Em junho de 2015 foi sancionada lei com as novas 
regras para ter acesso ao seguro-desemprego. Com 
essas mudanças nos benefícios trabalhistas, para obter 
o seguro-desemprego pela primeira vez (benefício 
concedido em caso de demissão sem justa causa), o 
trabalhador terá que ficar no emprego por, no mínimo: 
 
(A) 8 meses. 
(B) 10 meses. 
(C) 12 meses. 
(D) 16 meses. 
(E) 18 meses. 
 
QUESTÃO 18  
 
O ano de 2015 foi palco de diversas manifestações em 
todo o país contra as denúncias de corrupção do atual 
governo. Muitos brasileiros foram às ruas pedindo o 
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Segundo 
a Constituição, caso ocorresse um impeachment da 
atual presidente, quem assumiria o cargo seria o atual 
vice-presidente, cujo nome é: 
 
(A) Gilberto Kassab. 
(B) Joaquim Barbosa. 
(C) Eduardo Cunha. 
(D) Michel Temer. 
(E) Joaquim Levy. 
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QUESTÃO 19  
 
O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora 
Samarco provocou uma destruição sem precedentes no 
Brasil. A lama tóxica arrastou casas da cidade de 
Mariana e provocou inúmeros danos ambientais. Os 
estados afetados por esse desastre ambiental, 
considerado um dos maiores do país, foram: 
 
(A) Minas Gerais e Espírito Santo. 
(B) Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. 
(C) Minas Gerais e Goiás. 
(D) Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
(E) São Paulo e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 20  
 
O Ministério da Saúde declarou estado de emergência 
em saúde pública no país por causa do aumento de 
casos de microcefalia no Nordeste. Segundo o 
Ministério da Saúde, a principal causa para o aumento 
dos casos de microcefalia é o zika vírus. A respeito do 
assunto, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou 
falso (F): 
 
( ) A microcefalia é caracterizada pelo o acúmulo 
de líquido dentro do crânio. 
( ) O vírus zika é transmitido por meio da picada 
do mosquito Aedes aegypti, também responsável pela 
transmissão da dengue. 
( ) Em dezembro de 2015 foi descoberta a cura 
para o zika vírus, porém a produção em larga escala da 
vacina só começará no segundo semestre de 2016. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) F V V 
(D) F F V 
(E) F V F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
O PACS é uma importante estratégia no aprimoramento 
e consolidação do Sistema Único de Saúde, a partir da 
reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar, 
que tem suas ações desenvolvidas por meio dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Dentre as 
competências atribuídas a este profissional indicadas a 
seguir, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Incentivar o aleitamento materno. 
(B) Pesar e medir mensalmente as crianças menores 

de dois anos e registrar a informação no cartão de 
cada uma. 

(C) Visitar, no mínimo uma vez a cada dois meses cada 
família da sua comunidade. 

(D) Identificar situação de risco e encaminhar aos 
setores responsáveis. 

(E) Orientar a família sobre o uso de soro e reidratação 
oral para prevenir diarreias e desidratação em 
crianças. 

 
QUESTÃO 22  
 
A etapa de cadastramento das famílias é a primeira e 
uma das mais importantes atividades realizadas pelo 
Agente Comunitário de Saúde. Sobre a correta 
sequência do cadastramento e diagnóstico da 
comunidade, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Consiste em registrar no Sistema de Informação de 

Atenção Básica (SIAB) informações sobre cada 
membro da família assistida a respeito de variáveis 
que influenciam a qualidade de vida, como peso, 
idade, salário, etc. 

(B) As informações, uma vez consolidadas e 
analisadas, serão divulgadas e discutidas junto à 
comunidade e posteriormente encaminhadas à 
Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez 
enviará cópia diretamente para o Ministério da 
Saúde. 

(C) Consiste em registrar no Sistema de Informação de 
Atenção Básica (SIAB), informações sobre cada 
membro da família assistida a respeito de variáveis 
que influenciam a qualidade da saúde, como 
situação de moradia, condições de saúde, etc. 

(D) As informações, uma vez consolidadas e 
analisadas, serão divulgadas e discutidas junto à 
comunidade e posteriormente enviadas para a 
Secretaria Municipal de Saúde com as devidas 
solicitações e pedidos da comunidade. 

(E) Consiste em registrar no Sistema de Informação de 
Atenção Básica (SIAB), informações sobre cada 
membro da comunidade a respeito de variáveis que 
influenciam na saúde da população, como histórico 
de doenças na família, hábitos de alimentação e 
estilo de vida. 
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QUESTÃO 23  
 
“Para reconhecer seu território de responsabilidade 
para além da paisagem, não basta a equipe da unidade 
de saúde o olhar desarmado, que não ultrapassa a 
superfície dos fenômenos. Recomenda-se a 
aproximação com o olhar do antropólogo, que procura 
ativamente estranhar o que lhe é familiar e familiarizar-
se com o que lhe é estranho” (CHIESA; KON, 2007 p. 
313). 
 
Sabe-se que a territorialização é a base para a 
organização e o planejamento em saúde. Sobre essa 
vertente, analise as frases a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A definição e análise do território constitui-se a base 

para o trabalho das equipes de saúde da família 
que devem: cadastrar as pessoas dentro das 
famílias e mapear riscos, indicadores de saúde, 
morbidade e mortalidade e potencialidades dentro 
dos territórios nos quais atuam. 

(B) Os Agentes Comunitários de Saúde devem 
apreender as potencialidades presentes onde 
visitam, bem como o perfil das necessidades a 
serem trabalhadas para a transformação da 
realidade de saúde nacional. 

(C) Em se tratando de territorialização, existe uma base 
territorial e uma base humana. A primeira visa o 
reconhecimento do território como área física, 
considerando suas barreiras geográficas, os 
dificultadores e facilitadores para o acesso aos 
serviços de saúde; A segunda busca reconhecer o 
perfil da comunidade de acordo com os hábitos, 
cultura e estilo de vida. 

(D) A territorialização tem como principais objetivos 
delimitar um território de abrangência, identificar o 
perfil demográfico, epidemiológico, socioeconômico 
e ambiental e levantar a autoestima dos populares 
daquele território de ação. 

(E) O diagnóstico epidemiológico deve considerar o 
perfil de morbidade – incidência e prevalência das 
doenças, fatores de risco relacionados, 
incapacidades e internações e o perfil genético das 
famílias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24  
 
O meio ambiente é uma preocupação constante em 
estudos na área de saúde. Isso porque sabemos que o 
meio reflete e traz muitas consequências para seus 
habitantes. Buscando soluções para os problemas de 
poluição ambiental que o planeta enfrenta, cientistas 
vêm desenvolvendo novas técnicas para salvar o 
ecossistema. Nesse contexto, assinale a alternativa que 
completa a seguinte frase corretamente: O uso do 
metabolismo de microrganismos para remover 
poluentes, como derramamentos de petróleo nos 
corpos d'água é conhecido como__________: 
 
(A) Biomagnificação 
(B) Biorredução 
(C) Biorremediação 
(D) Biometanização 
(E) Biooxidação 
 
QUESTÃO 25  
 
Os agentes de saúde lidam diariamente com pacientes 
infectados com doenças transmissíveis e não 
transmissíveis. Sobre as doenças transmissíveis, 
indique a alternativa que trata corretamente sobre o que 
caracteriza de fato uma doença transmissível: 
 
(A) É uma doença que pode ser transmitida aos outros 

e é contagiosa. 
(B) É uma doença que é causada por bactérias no 

nosso meio ambiente. 
(C) É uma doença que não pode ser transmitida e é 

causada por hábitos e comportamentos de saúde. 
(D) É uma doença que pode ser transmitida através de 

alimentos, animais, água e ar. 
(E) É uma doença que é transmitida simplesmente pelo 

contato com outra pessoa contaminada. 
 
QUESTÃO 26  
 
A Leptospirose é uma doença infecciosa, 
potencialmente grave, causada por uma bactéria, 
Leptospira interrogans. Assinale a alternativa que indica 
corretamente como espécies de Leptospira são 
transmitidos de seus reservatórios animais para os 
seres humanos: 
 
(A) Através de mordidas de animais 
(B) Através de vetores artrópodes. 
(C) Através do contato com a urina de um animal 

infectado. 
(D) Através de inalação. 
(E) Através do contato humano com animais 

infectados. 
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QUESTÃO 27  
 
“Silenciosa, a hipertensão vai chegando aos poucos, 
sem que a pessoa perceba. Suas consequências, no 
entanto, são alarmantes. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a pressão alta é responsável 
por 45% dos ataques cardíacos e 51% dos acidentes 
vasculares cerebrais. E o número de hipertensos não 
para de crescer. Hoje, no Brasil, um em cada três 
brasileiros em idade adulta sofre com a pressão arterial 
elevada. ” Por Ig São Paulo, 19/10/2013. 
 
“Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 30 
milhões de brasileiros sofrem de Hipertensão artérias.  
A pressão alta, como é popularmente conhecida, é uma 
doença crônica que é determinada pelos níveis 
elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela faz 
com que o coração tenha que exercer um esforço maior 
do que o normal para fazer com que o sangue seja 
distribuído corretamente no corpo” Por Portal Brasil, 
22/04/2015. 
 
Assinale a alternativa que justifica corretamente porque 
é aconselhável reduzir a ingestão de sal na alimentação 
para prevenir a hipertensão: 
 
(A) Reduz o acúmulo de líquido no corpo  
(B) Permite que navios para relaxar  
(C) Aumenta os níveis de HDL ("bom colesterol")  
(D) Ajuda a estabilizar batimento cardíaco 
(E) Diminui os níveis de LDL (“colesterol ruim”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28  
 
Observe a figura a seguir e responda a questão que 
segue: 
 

 
 
O que está contribuindo para a Tuberculose ter se 
tornado um sério problema de saúde pública? Assinale 
a alternativa correta: 
 
(A) O aumento no número de pessoas com a infecção 

pelo HIV. 
(B) Um número crescente de imigrantes de regiões do 

mundo onde a tuberculose é predominante. 
(C) Um número crescente de pessoas sem abrigo. 
(D) Mais pessoas abandonando o seu tratamento TB. 
(E) Todas as alternativas acima. 
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QUESTÃO 29  
 
Ficar mais velho pode afetar a saúde oral. Alguns 
problemas de saúde podem afetar sua boca, fazendo 
com que problemas já existentes sejam acentuados. É 
por isso que é especialmente importante os cuidados 
dentários com os adultos mais velhos. Sobre a saúde 
oral, especialmente de pessoas mais velhas, julgue as 
alternativas a seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F) e 
marque a alternativa correta: 
 
( ) Todas as pessoas acabam por perder os 
dentes à medida que envelhecem. 
( ) Se você tiver dentaduras, você não precisa 
mais realizar exames dentários regulares. 
( ) O maior problema dental em adultos mais 
velhos é doença de gengiva. 
( ) Escovas de dentes elétricas são uma boa 
opção para as pessoas com artrite ou outras condições 
que tornam difícil de manobrar uma escova de dentes. 
( ) "Boca seca" é uma parte normal do 
envelhecimento. 
 
(A) V-F-V-V-V 
(B) F-F-V-V-F 
(C) F-V-V-F-V 
(D) F-F-V-F-V 
(E) V-V-F-F-V 
 
QUESTÃO 30  
 
O estado nutricional de um indivíduo é o equilíbrio entre 
a ingestão e necessidade de nutrientes influenciados 
por diversos fatores. A avaliação do estado nutricional 
tem como objetivo identificar os distúrbios nutricionais 
possibilitando realizar uma intervenção de forma a 
auxiliar na recuperação e/ou manutenção do estado de 
saúde do indivíduo por meio da coleta de dados 
clínicos, dietéticos, bioquímicos e da composição 
corpórea, com a finalidade de identificar e tratar as 
alterações do estado nutricional. Sabendo da 
importância de uma boa alimentação para o estado de 
saúde, indique a importância de uma alimentação rica 
em vitaminas: 
 
(A) As vitaminas geram energia para o corpo. 
(B) As vitaminas isolam os órgãos corporais 
(C) As vitaminas ajudam a realizar reações metabólicas 
(D) As vitaminas retiram calor do corpo 
(E) As vitaminas são essenciais para os ossos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31  
 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mais de 8,7 milhões de brasileiras 
com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um 
aborto na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram 
provocados. 
Sobre o aborto, indique a alternativa correta que retrata 
os efeitos comprovados do mesmo: 
 
(A) Reações psicológicas severamente negativas na 

maioria das mulheres que tiveram abortos. 
(B) Não há consequências a longo prazo para as 

crianças cujas mães teriam preferido para fazer um 
aborto. 

(C) Uma reação comum de um sentimento de 
impotência em homens "veteranos de aborto." 

(D) Graves problemas de longo prazo físicos, como os 
de esterilidade, na maioria das mulheres que 
tiveram abortos. 

(E) Suicídio em cerca de 15% das mulheres que 
realizaram aborto. 

 
QUESTÃO 32  
 
A atuação dos profissionais de saúde, no que se refere 
ao Planejamento Familiar, deve estar pautada no Artigo 
226, Parágrafo 7, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, portanto, no princípio da 
paternidade responsável e no direito de livre escolha 
dos indivíduos e/ou casais. Assinale a alternativa 
incorreta sobre a atuação do agente de saúde em 
relação ao planejamento familiar: 
 
(A) Os profissionais de saúde devem empenhar-se em 

bem informar aos usuários para que conheçam 
todas as alternativas de anticoncepção e possam 
participar ativamente da escolha do método. 

(B) No que concerne à anticoncepção, os serviços de 
saúde devem fornecer todos os métodos 
anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da 
Saúde. 

(C) O Planejamento Familiar deve ser tratado dentro do 
contexto dos direitos reprodutivos, tendo, portanto, 
como principal objetivo garantir às mulheres e aos 
homens um direito básico de cidadania, previsto na 
Constituição Brasileira: o direito de ter ou não 
filhos/as. 

(D) Em 1996, um projeto de lei que regulamenta o 
planejamento familiar foi aprovado pelo Congresso 
Nacional e sancionado pela Presidência da 
República. A Lei estabelece que as instâncias 
gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
todos os seus níveis, estão obrigadas a garantir à 
mulher, ao homem ou ao casal, em toda a sua rede 
de serviços, assistência à concepção e 
contracepção como parte das demais ações que 
compõem a assistência integral à saúde. 

(E) As práticas da laqueadura de trompas e da 
vasectomia não estão dentro das alternativas de 
anticoncepção oferecidas pelo Ministério da Saúde. 
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QUESTÃO 33  
 
Julgue as alternativas a seguir e marque a alternativa 
que contém apenas itens corretos: 
 
(1) A saúde é um estado de funcionamento físico, 
mental e social que percebe o potencial de uma pessoa. 
(2) A doença seria uma falha no organismo em executar 
suas funções normais. 
(3) Promoção de saúde seria o comportamento 
motivado pelo desejo de aumentar o bem-estar e o 
potencial de saúde humana. 
(4) Proteção de saúde é o comportamento motivado por 
um desejo de evitar ativamente doença, detectá-lo mais 
cedo, ou manter o funcionamento dentro dos limites da 
doença. 
 
(A) 1 e 3 
(B) 2 e 4 
(C) 3 
(D) Todas as alternativas 
(E) Nenhuma das alternativas 
 
QUESTÃO 34  
 
Sobre a saúde da mulher, indique a alternativa que 
indica as consequências mais graves associadas à 
menopausa: 
 
(A) Osteoporose 
(B) Risco aumentado de doenças cardíacas 
(C) Ondas de calor 
(D) Itens A, B e C 
(E) Itens A e B 
 
QUESTÃO 35  
 
A depressão causa sérios problemas para quem é 
acometido pela doença. Segundo o IBGE, 11,8% dos 
que sofrem com a doença no país têm limitações graves 
em suas atividades por conta disso. E, apesar de 52% 
tomarem medicamentos, apenas 16,4% fazem 
psicoterapia. Sobre a depressão clínica, indique a 
alternativa que não necessariamente descreve os seus 
sintomas: 
 
(A) Persistente tristeza, ansiedade ou nervosismo. 
(B) Perda de interesse em atividades que antes 

gostava, incluindo sexo. 
(C) Redução de apetite e perda de peso e/ou aumento 

de peso. 
(D) Alterações no sono. 
(E) Tremor nas mãos, calafrios com alteração de 

pressão arterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36  
 

 
 
Qual é a condição conhecida como, em que o corpo não 
recebe sua cota de nutrientes, ou de inanição, ou como 
resultado da má absorção: 
 
(A) Marasmo 
(B) Desnutrição 
(C) Kwashiorkor 
(D) A desnutrição e Marasmo 
(E) Jejum por mais de 12h 
 
QUESTÃO 37  
 
A vitamina C, cujo nome técnico é ácido ascórbico, é 
uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, é solúvel em água. 
A substância foi descoberta em 1932 pelo cientista e 
bioquímico húngaro Albert Szent-Gyöygyi. Ela não pode 
ser sintetizada pelos seres humanos, sendo assim, a 
única maneira de obtê-la é pela alimentação.  Sabendo 
da importância de uma alimentação equilibrada e rica 
em vitamina C, assinale a alternativa que indica a 
doença que está associada à deficiência de vitamina C: 
 
(A) A psoríase 
(B) O escorbuto 
(C) Pelagra 
(D) O vitiligo 
(E) Beribéri 
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QUESTÃO 38  
 
“Desenvolver o País é investir hoje no amanhã das 
crianças brasileiras. As ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos e de assistência à criança 
pressupõem o compromisso de prover qualidade de 
vida para que a criança possa crescer e desenvolver 
todo o seu potencial.” (BRASIL, Ministério da Saúde.)  
Sabendo da importância da atuação em Saúde da 
Criança, assinale a alternativa que indica o hábito de 
higiene mais importante para ensinar às crianças, no 
intuito de prevenir doenças: 
 
(A) Usar um tecido para cobrir um espirro. 
(B) Não partilhar um copo ou comer no mesmo utensílio 

de outra pessoa. 
(C) Lavar as mãos frequentemente. 
(D) Tomar um banho diário. 
(E) Escovar os dentes três vezes por dia. 
 
QUESTÃO 39  
 
Angical do Piauí foi elevado à categoria de município na 
data de: 
 
(A) 22 de julho de 1954. 
(B) 22 de julho de 1955. 
(C) 23 de julho de 1956. 
(D) 24 de julho de 1954. 
(E) 24 de julho de 1955. 
 
QUESTÃO 40  
 
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), as maiores produções agrícolas de lavoura 
temporária no município de Angical do Piauí, as quais 
possuem quantidade significativa de produção, são: 
 
(A) Fava e Feijão. 
(B) Milho e Mandioca.  
(C) Cana-de-açúcar e Soja. 
(D) Arroz e Melancia. 
(E) Batata-doce e Tomate. 
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