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PORTUGUES 

Leia atentamente a canção a seguir, 
escrita por Raul Seixas, músico e 
compositor brasileiro, para responder às 
questões de 1 a 3. 

Ouro de Tolo 

Eu devia estar contente 

Porque eu tenho um emprego 

Sou um dito cidadão respeitável 

E ganho quatro mil cruzeiros 

5 Por mês 

 

Eu devia agradecer ao Senhor 

Por ter tido sucesso 

Na vida como artista 

Eu devia estar feliz 

10Porque consegui comprar 

Um Corcel 73 

 

Eu devia estar alegre 

E satisfeito 

Por morar em Ipanema 

15Depois de ter passado fome 

Por dois anos 

Aqui na Cidade Maravilhosa 

 

Ah! 

Eu devia estar sorrindo 

20E orgulhoso 

Por ter finalmente vencido na vida 

Mas eu acho isso uma grande piada 

E um tanto quanto perigosa 

 

Eu devia estar contente 

25Por ter conseguido 

Tudo o que eu quis 

Mas confesso abestalhado 

Que eu estou decepcionado 

Porque foi tão fácil conseguir 

30E agora eu me pergunto “E daí?” 

Eu tenho uma porção 

De coisas grandes pra conquistar 

E eu não posso ficar aí parado 

 

Eu devia estar feliz pelo Senhor 

35Ter me concedido o domingo 

Pra ir com a família 

No Jardim Zoológico 

Dar pipoca aos macacos 

 

Ah! 

40Mas que sujeito chato sou eu 

Que não acha nada engraçado 

Macaco, praia, carro 

Jornal, tobogã 

Eu acho tudo isso um saco 

 

45É você olhar no espelho 

Se sentir 

Um grandessíssimo idiota 

Saber que é humano 

Ridículo, limitado 

50Que só usa dez por cento 

De sua cabeça animal 

 

E você ainda acredita 

Que é um doutor 

Padre ou policial 

55 Que está contribuindo 

Com sua parte 

Para o nosso belo 

Quadro social 

 

Eu é que não me sento 

60 No trono de um apartamento 

Com a boca escancarada 

Cheia de dentes 

Esperando a morte chegar 

Porque longe das cercas 

65 Embandeiradas 
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Que separam quintais 

No cume calmo 

Do meu olho que vê 

Assenta a sombra sonora 

70 De um disco voador 

01. Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – Na canção, o ideal de felicidade da 

sociedade está atrelado ao labor e ao poder de 

compra, como aquisição de carro e de moradia.  

II – O autor utiliza-se de uma linguagem 

coloquial para realizar um desabafo sobre a 

insatisfação com suas conquistas. 

III – O título da canção não é coerente com o 

restante da letra, pois o autor é rico.  

São corretas as afirmativas:  

a. I e II. 
b. II e III. 

c. Apenas I. 

d. I e III. 

02. No verso 17 – “Aqui na Cidade 

Maravilhosa” –, há uma figura de linguagem. 

Qual seria ela? 

a. Perífrase. 
b. Paradoxo. 

c. Eufemismo. 

d. Metáfora. 

3. Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – Nos versos 45 a 51, apesar do emprego da 

palavra “grandessíssimo”, o autor enfatiza a 

pequenez do ser humano.  

II – Nos versos 52 a 58, o autor enfatiza a 

contribuição social positiva de profissões tidas 

como engrandecedoras.  

III – Em “Porque consegui comprar /Um Corcel 

73”, ocorre metonímia. 

São corretas as afirmativas:  

a. I e III. 
b. Apenas I. 

c. II e III. 

d. Apena III. 

Leia atentamente a tirinha a seguir para 

responder às questões 4 e 5: 

 

04. Leia as afirmações a seguir: 

I – Mafalda e Susanita demonstram o mesmo 

contentamento com o boneco negro que a 

primeira garotinha ganhou da mãe.  

II – A tirinha é construída em cima de uma 

crítica à discriminação social. 

III – A tirinha procura demonstrar que o 

preconceito, ainda que seja negado pela fala, 

pode ser confirmado pelas atitudes. 

São corretas as afirmativas: 

a. II e III. 

b. Apenas III 
c. I e II. 

d. Apenas II. 

05. No primeiro quadrinho, Susanita usa a 

palavra “negrinho”, cuja formação lexical é: 

a. Derivação prefixal, com conotação 

depreciativa. 

b. Derivação sufixal, com conotação 
depreciativa. 
c. Derivação parassintética, com conotação 

afetiva. 

d. Derivação regressiva, com conotação 

afetiva. 
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06. Indique a alternativa cuja partícula “que” 

exerce a mesma função que a partícula 

presente na frase: “Ela comprou o livro que 

a professora indicou?”: 

a. Que horas são? 

b. Essa música tem um quê misterioso.  

c. O tio que acabou de chegar é o seu Antônio.  
d. Correu tanto que cansou. 

07. A única alternativa que não apresenta 

desvio em relação à regência verbal 

recomendada pela norma culta é: 

a. O filme desagradou a crítica.  

b. As obras do prédio implicam maiores gastos.  
c. Cientificamos ao diretor sobre o ocorrido.  

d. Alessandro namora com Viviane há 2 anos.  

08. Quanto à flexão nominal, todas as frases 

estão corretas, segundo a norma culta da 

língua, exceto: 

a. Nas monografias de conclusão de curso, é 

necessário listar pelo menos cinco palavras-

chave. 

b. Os cidadãos brasileiros têm participado mais 

ativamente das discussões políticas.  

c. As caixas vermelho-sangue eram as mais 

caras da loja. 

d. As verduras verde-escuro são ricas em 

nutrientes e fibras.  

09. Assinale a alternativa em que a oração 

subordinada é da mesma classificação que 

a existente em “Todos esperavam que o 

diretor anunciasse o nome do novo 

gerente”. 

a. Eu queria saber por que ela fez isso. 
b. Ana Paula desconfia de que estamos 

planejando algo. 

c. Não se esqueça de que a reunião começa às 

oito horas. 

d. Camila é tão inteligente que foi classificada 

para as olimpíadas de matemática. 

 

 

10. A frase escrita corretamente, segundo o 

padrão de norma culta da língua 

portuguesa, é: 

a. Francisco é obcessivo por limpeza.  

b. Paula tem alergia a cheiros fortes, como o 

cheiro de insenso. 

c. Depois de um voo com muita turbulência, o 
avião aterrissou de forma segura.  
d. Após uma forte enxurrada, Amanda ficou 

toda enxarcada. 
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LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 

11. De acordo com a Lei 8.142, que trata da 

participação da comunidade e sobre as 

transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde, é 

correto afirmar que: 

a. as conferências de saúde têm como objetivo 

propor diretrizes para formulação das políticas 

de saúde 

b. os conselhos de saúde são colegiados de 

caráter consultivo do sistema único de saúde 

c. as propostas orçamentárias e gastos com 

saúde não precisam de aprovação dos 

conselhos 

d. a representação dos usuários nos conselhos 

e conferências deve ser majoritária em relação 

aos trabalhadores e prestadores de serviço 

 

 

12. O objetivo do desenvolvimento do 

programa de Saúde da Família no Brasil é: 

a. oferecer tecnologia para uma atenção 

terciária de saúde de boa qualidade 

b. fragmentar as ações de saúde 

c. atingir cobertura universal, assumindo o 

princípio da equidade 

 

d. priorizar o binômio mãe- bebê 

13. A Lei 80 80/90 estabelece critérios para a 

transferência de valores para estados e 

municípios. Assinale alternativa que não 

contém um desses critérios: 

a. perfil demográfico da região 

b. o ressarcimento de serviços prestados pela 

rede privada 

c. perfil epidemiológico da população a ser 

coberta 

d. desempenho técnico, econômico e financeiro 

no período anterior 

14. De acordo com a Lei 80 80/90, a base 

das atividades e programações de cada 

nível de direção do Sistema Único de Saúde 

é: 

a. o processo de gestão 

b. a conferência de saúde 

c. a proposta orçamentária 

d. o plano de saúde 

15. De acordo com a Lei 80 80/90, a 

formação de consórcios administrativos de 

saúde é de atribuição: 

a. municipal 

b. estadual 

c. federal 

d. comum às três esferas de governo 

16. Assinale a alternativa que contenha 

somente medidas de prevenção primária: 

a. detecção de diabetes, educação e saúde 

b. programa de imunização, condição 

adequada de moradia 

c. reabilitação em caso de invalidez, reinserção 

na sociedade e no trabalho 

d. programa de imunização, detecção de 

diabetes 

17. Segundo a Constituição brasileira, o 

financiamento de setor de saúde deve ser 

composto: 

a. por recurso do executivo, legislativo e 

judiciário 

b. exclusivamente por recursos da previdência 

social 

c. por recurso da União, dos estados e dos 

municípios 

d. somente pela CPMF 
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18. De acordo com a Lei Orgânica da saúde, 

é correto afirmar que cabe a direção 

municipal do SUS: 

a. coordenar nacionalmente o sistema de 

sangue, componentes e derivados 

b. prestar cooperação financeira aos estados 

c. formar consórcios administrativos 

intermunicipais 

d. todas alternativas estão corretas 

19. Assinale alternativa correta em relação à 

participação dos serviços privados de 

assistência à saúde no sistema único de 

saúde (SUS): 

a. a participação complementar dos serviços 

privados é feita mediante contrato ou convênio 

b. é vedada à iniciativa privada a assistência 

saúde 

c. os recursos diretos de empresas ou de 

capitais estrangeiros são comumente utilizados 

para financiar o SUS 

d. é vedada às entidades filantrópicas a 

participação do SUS 

 

20. "É a garantia de que todos os cidadãos 

devem ter acesso aos serviços de saúde 

públicos e privados conveniados, em todos 

os níveis do sistema de saúde, 

assegurado por uma rede hierarquizada 

de serviços e com tecnologia apropriada 

para cada nível." Esse conceito se refere 

à qual princípio e diretriz do SUS? 

a. universalidade 

b. equidade 

c. integralidade 

d. controle social 
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CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

21. Em 18 de janeiro deste ano, o diretor 

Spike Lee anunciou que iria boicotar o 

Oscar 2016 e foi seguido por uma série de 

outros nomes de Hollywood. O motivo do 

boicote foi: 

a) A falta de incentivo do governo 

americano à produção cinematográfica 

b) O não posicionamento da Academia de 

Artes e Ciências Cinematográficas com relação 

à questão dos imigrantes árabes e africanos 

que morrem tentando alcançar a Europa 

c) A pré-candidatura de Donald Trump 

d) A ausência de atores negros indicados 

ao Oscar 2015 e 2016 

22. Dilma Rousseff foi afastada do cargo 

devido à abertura de um processo de 

impeachment contra ela. As chamadas 

“Pedaladas Fiscais” foram um dos fatores 

que motivaram a solicitação do 

impedimento da presidente. Sobre as 

“pedaladas fiscais”, pode-se afirmar que:  

I – É como ficou conhecida a atitude, por parte 

do Tesouro Nacional, de atrasar 

propositadamente o repasse de dinheiro para 

bancos públicos e privados e também para 

autarquias, como o INSS. 

II - Como deixava de repassar o dinheiro, o 

governo apresentava, mês a mês, suas 

despesas como se fossem menores do que 

elas realmente deveriam ser. 

III- O objetivo do Tesouro e do Ministério da 

Fazenda era melhorar artificialmente as contas 

federais. 

IV- Foram executadas, pois o Tesouro Nacional 

precisava comprovar crédito, para conseguir 

empréstimo de bancos americanos. 

Estão INCORRETAS: 

a) Todas as alternativas 

b) I, II e III 

c) IV 

d) Nenhuma das alternativas 

23. Sobre a situação da Venezuela, é correto 

afirmar que: 

a) Atualmente, o país enfrenta escassez 

de produtos básicos como alimentos, papel 

higiênico e água. Além disso, a semana de 

trabalho foi encurtada devido à falta de energia 

elétrica para manter as empresas funcionando.  

b) Seu atual presidente, Hugo Chávez, não 

possui uma boa relação com os Estados 

Unidos e isto vem dificultando a economia 

venezuelana, que não consegue exportar tudo 

o que produz. 

c) Recentemente assinou um acordo de 

cooperação com o Chile, visando fortalecer 

economicamente os dois países e estreitar sua 

relação. 

d) Juntamente com o Uruguai, deseja 

intervir militarmente no Brasil para defender o 

mandato de Dilma Rousseff. 

24. O mundo olha com expectativa a 

definição dos candidatos para a eleição 

presidencial dos Estados Unidos, que 

acontecerá ainda em 2016. Pelo lado dos 

Democratas, a disputa pela candidatura fica 

entre dois expressivos políticos. Já pelo 

lado Republicano, um dos concorrentes 

abandonou a disputa, definindo 

antecipadamente um polêmico candidato 

chamado: 

a) Barak Obama 

b) Donald Trump 

c) Timothy Geithner 

d) Ben Bernake 
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25. O Rio será a cidade-sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016. Dentre os atletas abaixo, 

qual deles não se classificou para 

representar o Brasil nas Olimpíadas 2016? 

a) Ítalo Duarte, por falta de patrocínio. 

b) Joanna Maranhão, em razão de ter sido 

pega no exame de dopping  

c) Cesar Cielo, por não ter se classificado. 

d) Fabiana Murer, devido ao não 

comparecimento na prova classificatória. 

 

 

26. A União Europeia vem enfrentando 

alguns impasses internos, fato que está 

ameaçando a permanência de um membro 

no grupo. Este membro fará um referendo 

para decidir se permanece ou não na UE. 

Este participante é: 

a) Polônia 

b) Reino Unido 

c) Hungria 

d) França 

____________________________________ 

 

27. Em 2015 houve uma grande epidemia de 

Ebola, que afetou países da África. Além 

disso, houve alguns casos na América e 

Europa. Sobre a epidemia, é correto afirmar 

que o maior número de casos ocorreu nos 

países: 

a) Mali, Argélia e Niger 

b) Tanzania, Quenia e Eitópia 

c) Zambia, Angola e Namibia 

d) Guiné, Serra Leoa e Libéria 

 

 

 

 

 

 

28. Recentemente, o Presidente da Câmara 

dos Deputados, Eduardo Cunha, foi 

afastado pelo ministro do STF (Supremo 

Tribunal Federal). Os motivos indicados 

para o afastamento de Eduardo Cunha são: 

a) Sua influência no processo de 

impeachment contra a presidente Dilma 

Rousseff. 

b) Cunha estaria atrapalhando o 

andamento das investigações da Lava Jato, 

onde é réu em uma ação, além de ser 

investigado em outros eventos da mesma 

Operação. 

c) Sua desobediência ao rito de 

impeachment, quando declarou que o voto dos 

deputados seria aberto. 

d) A divulgação, sem permissão da justiça, 

de áudios do ex-presidente Lula, provenientes 

de grampos. 

29- Segundo a Lei Orgânica de Nova Odessa 

a administração é obrigada a fornecer a 

qualquer cidadão, para a defesa de seus 

direitos e esclarecimentos de situações de 

seu interesse pessoal, independentemente 

do recolhimento das taxas, no prazo máximo 

de .????????............ dias  úteis, certidão de 

atos, contratos, decisões ou pareceres. 

a) Quinze dias 

b) Dez dias 

c) Cinco dias 

d) Trinta dias 

30- O dia do aniversário da cidade de Nova 

Odessa é comemorado: 

a) 24 de maio 

b) 15 de agosto 

c) 18 de julho 

d) 18 de novembro 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Dentre as drogas abaixo, a única que 

não tem impacto sobre a mortalidade na 

insuficiência cardíaca é: 

a) betabloqueador 
b) espironolactona 
c) digoxina 
d) inibidor de ECA 

 

32. Qual a droga de escolha para tratamento 

de hipertensão arterial essencial em 

paciente jovem branco ansioso? 

a) betabloqueador 
b) espironolactona 
c) digoxina 
d) inibidor de ECA 

 

33. Assinale a alternativa que não contém 

fator de risco para miotoxicidade por uso de 

estatinas: 

a) fragilidade e porte físico pequeno 
b) comorbidades sistêmicas como insuficiência 
renal, hepática, cardíaca 
c) etilismo 
d) paciente jovem 

 

34. Sobre a doença pulmonar obstrutiva 

crônica é incorreto afirmar: 

a) a obesidade é um fator de mau prognóstico 

b) é preferível a terapia com broncodilatores de 

curta duração do que o tratamento regular com 

broncodilatores de ação prolongada 

c) os corticóides inalatórios estão associados a 

uma redução do número de exacerbações 

d) sua gravidade pode ser estratificada através 

da espirometria 

 

35. Dentre as drogas abaixo, qual é a de 

escolha para a prevenção em curto prazo de 

leptospirose? 

a) ampicilina 
b) rifampicina 
c) doxiciclina 
d) sulfametoxazol+trimetoprima 

36. Qual a complicação neurológica mais 
frequente em paciente idoso com herpes-
zóster? 
a) neuralgia pós-herpética 
b) paralisia facial 
c) mielite segmentar 
d) encefalite 

 

37. A causa conhecida mais comum de 

acidente vascular encefálico isquêmico é: 

a) êmbolos de origem cardíaca 
b) oclusão de pequenos vasos 
c) oclusão de grandes vasos 
d) hematológicas 

 

38. Paciente feminina, 50 anos, com 

obesidade grau 1 e hipertensão arterial 

sistêmica vem apresentando glicemia nos 

valores de 99mg/dl, 105mg/dl e 111mg/dl 

respectivamente. Nesse caso qual o exame 

mais indicado para o diagnóstico de 

diabetes? 

a) glicemias capilares diárias 
b) hemoglobina glicada 
c) glicemia 2horas após 75g dextrosol 
d) glicemia de jejum 

 

39. Assinale a alternativa que se refere a 

uma complicação macrovascular da 

diabetes: 

a) edema macular 
b) nefropatia 
c) retinopatia 
d) doença cerebrovascular 

 

40. Entre os fatores de risco para o diabetes 

tipo 2, podemos citar: 

a) dislipidemia, síndrome dos ovários 
policísticos, obesidade 
b) envelhecimento, doença cardíaca definida e 
glicemia de jejum < 90mg/dl 
c) hipertensão, idade inferior a 18 anos, 
acantose nigricans 
d) história familiar, dislipidemia e gestação na 
adolescência 
 


