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Prova Objetiva 
Edital nº03/2015 

 
NOME: ________________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO_______________                       

INSTRUÇÕES 
1- CADERNO DE PROVA: 

1.1-  Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 
IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova;  

1.2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

1.3-  Após transcorridos 15min. de prova, este não será substituído sob qualquer 
alegação. 

1.4-  Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

1.5-  A PROVA OBJETIVA  contém 50 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 1,20 pontos cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acertos para aprovação. 

2- CARTÃO DE RESPOSTA: 
2.1- Confira os dados do Cartão de Resposta (nome completo e nº de inscrição). 
2.2- Assine o Cartão de Resposta. 
2.3- Para o seu correto preenchimento, aguarde a orientação do fiscal.  
2.4- NÃO RABISQUE em qualquer área do Cartão de Resposta. 
2.5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para a correção e      
NÃO será substituído em hipótese alguma. 
2.6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões 
sem respostas. 
2.7- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 
números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), a 
opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C.     
3- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da Prova. 
4- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 

entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos ou quaisquer 
anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

5- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal. 
6- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá se retirar 

do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do mesmo. Assim, caso 
queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega do cartão de resposta. 

7- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la sinalize com a mão para que o 
fiscal a recolha. 

8- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do Concurso. 

9- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 
poderá levar consigo o Caderno de Prova. Este será disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br � Concursos, a partir da data de publicação do Gabarito. 

10- O gabarito será publicado no dia 22/09/2015 e o resultado da PROVA OBJETIVA em 
data a ser definida.                                                         

 BOA PROVA! 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS – AUX. DE REGULAÇÃO (1 – 20) 
 

1- Conforme a Portaria Nº 1.010/GM, de 21 de maio de 2012. “As despesas de custeio 
mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidades compartilhadas, de forma 
tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na seguinte 
proporção:” 

A) União: 45% da despesa. Estado: mínimo 20% da despesa. Município no máximo: 
35% da despesa.    

B) União: 50% da despesa. Estado: mínimo 25% da despesa. Município no máximo 
25% da despesa. 

C) União: 50% da despesa. Estado: no máximo 25% da despesa. Município no 
mínimo 25% da despesa.  

D) União: 40% da despesa. Estado no mínimo 30% da despesa. Município no 
máximo 30% da despesa.  

 
2- A telefonista e o rádio operador são membros da equipe de profissionais da central de 
regulação, e estão subordinados diretamente ao:  

A) Diretor técnico. 
B) Enfermeiro regulador. 
C) Diretor da Instituição. 
D) Médico regulador. 

 
3- Segundo o Conselho Federal Medicina, em sua Resolução CFM N° 1.451 de 10 de março 
de 1995, o conceito formal de emergência é: 

A) Ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo 
portador necessita de assistência médica imediata. 

B) Ocorrência prevista de agravo à saúde com risco potencial de morte, cujo portador 
necessita de assistência médica imediata.  

C) Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco 
iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico 
imediato.  

D) Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco 
iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.  

4- Com o objetivo de facilitar o estabelecimento de prioridades entre os diferentes casos de 
urgência, podemos classificá-las através de níveis, da seguinte forma: 

A) Nível 1: Emergência ou Urgência de prioridade absoluta. 
Nível 2: Urgência de prioridade moderada. 
Nível 3: Urgência de prioridade baixa. 
Nível 4: Urgência de prioridade mínima. 

B) Nível 1: Emergência ou Urgência de prioridade mínima. 
Nível 2: Urgência de prioridade absoluta. 
Nível 3: Urgência de prioridade baixa. 
Nível 4: Urgência de prioridade moderada. 
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C) Nível 1: Emergência ou Urgência de prioridade absoluta. 
  Nível 2: Urgência de prioridade mínima 
       Nível 3: Urgência de prioridade moderara 
       Nível 4: Urgência de prioridade baixa. 
D) Nível 1: Emergência ou Urgência de prioridade baixa. 

     Nível 2: Urgência de prioridade moderada. 
     Nível 3: Urgência de prioridade absoluta. 
     Nível 4: Urgência de prioridade mínima 
 

5- Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine 
exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo 
terrestre deverão obedecer às normas da:  

A) ABNT – NBR 14561/2002, de novembro de 2002. 
B) ABNT – NBR 1559/2008, de agosto de 2008. 
C) ABNT – NBR 1559/2000, de agosto de 2000. 
D) ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. 

6- São algumas atribuições técnicas da regulação médica das urgências. Analise as 
afirmativas e assinale a INCORRETA. 

A) Julgar e decidir sobre a gravidade de caso que lhe está sendo comunicado. 
B) Providenciar os recursos financeiros necessários para acompanhar as intervenções 

das equipes. 
C) Enviar os recursos necessários ao atendimento. 
D) Monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de saúde 

habilitado. 
 

7- De acordo com a Portaria no 2048/GM, nas unidades 24 horas não hospitalares de 
atendimento às urgências, em várias localidades do país mostrou ser adequada a seguinte 
relação entre cobertura populacional, número de atendimentos em 24 horas, número de 
profissionais médicos por plantão e número de leitos de observação em uma unidade de 
porte III: 

A) 50.000 a 75.000 habitantes / 50 pacientes / 1 clínico / 5 leitos. 
B) 75.000 a 150.000 habitantes / 300 pacientes / 2 clínicos e 2 pediatras / 6 leitos. 
C) 150.000 a 250.000 habitantes / 450 pacientes / 3 clínicos e 3 pediatras / 18 leitos. 
D) 75.000 a 100.00 habitantes / 50 pacientes / 1 clínico / 3 leitos. 

8- Compõem a equipe da Central de Regulação Médica de Urgências. De acordo com a 
portaria 1.010/GM de 21 de maio de 2012. 

A) Médicos, enfermeiros e telefonistas auxiliares de regulação médica. 
B) Médicos com capacitação em regulação médica das urgências, técnico auxiliar de 

regulação médica e rádio-operador. 
C) Médicos com capacitação em regulação médica das urgências, condutores de 

veículo de urgência e técnicos ou auxiliares de enfermagem. 
D) Paramédicos com capacitação em regulação médica das urgências, condutores de 

veículo de urgência e técnicos ou auxiliares de enfermagem. 
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9- Sobre as unidades móveis para atendimento de urgência, pode-se afirmar que a Unidade 
de Suporte Avançado de Vida Terrestre é: 

A) Composta por, no mínimo, um médico e um enfermeiro. 
B) Tripulado por um condutor de veículo de urgência, um médico e um 

auxiliar/técnico de enfermagem. 
C) Tripulada por, no mínimo, dois profissionais, sendo um condutor de veículo de 

urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem. 
D) Tripulada por no mínimo três profissionais, sendo um condutor de veículo de 

urgência, um enfermeiro e um médico. 
 
10- SAMU acolhem os pedidos de ajuda médica de cidadãos acometidos por agravos agudos 
à sua saúde, de natureza clínica, psiquiátrica, cirúrgica, traumática, obstétrica e ginecológica, 
com acesso telefônico gratuito. Assim SAMU significa e corresponde ao número nacional: 

A) Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – 192. 
B) Sistema de Ajuda Médica Universal – 192. 
C) Serviços de atendimento móvel de urgência -193. 
D) Serviços de Atendimento Médico de Urgência – 193. 

 
11- Sobre os requisitos gerais para o cargo de telefonista auxiliar de regulação médica – 
TARM, pode-se afirmar: 

A) Maior de 16 anos; disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e 
autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade de manter 
sigilo profissional; capacidade de trabalhar em equipe; no mínimo ensino médio 
completo e disponibilidade para a capacitação discriminada conforme Portaria 
GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), bem como para a re-certificação 
periódica; 

B) Maior de 18 anos; disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e 
autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade de manter 
sigilo profissional; capacidade de trabalhar em equipe; no mínimo ensino 
fundamental completo e disponibilidade para a capacitação discriminada 
conforme Portaria GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), bem como para a re-
certificação periódica; 

C) Maior de 18 anos; médico com registro no Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição, preferencialmente com certificado de residência médica e/ou título de 
especialista em áreas correlatas às urgências 

D) Maior de 18 anos; disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e 
autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade de manter 
sigilo profissional; capacidade de trabalhar em equipe; no mínimo ensino superior 
completo em qualquer área de atuação e disponibilidade para a capacitação 
discriminada conforme Portaria GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), bem 
como para a re-certificação periódica. 
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12- A organização do complexo regulador descrito pela Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde - SUS, regulamentada pela Portaria N°1.559, de 1° de agosto de 
2008, define como deverão ser as centrais de regulação. Tendo em vista a referida 
organização, analise as seguintes afirmativas e assinale a INCORRETA .  

A) A Central de Regulação de Internações Hospitalares regula o acesso aos leitos e 
aos procedimentos hospitalares eletivos.  

B) É de responsabilidade da Central de Regulação de Consultas e Exames, regular o 
acesso a todos os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias 
ambulatoriais.  

C) A Central de Regulação de Urgência, regular o acesso aos leitos hospitalares de 
caráter ambulatorial e eletivo.  

D) Conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência é 
regulado pela Central de Regulação de Internações Hospitalares.  

 
13- Analise os itens abaixo em conformidade com a Portaria nº 2048/2002, que define os 
tipos de veículos de atendimento pré-hospitalar, e após assinale a alternativa correta. 

A) Tipo A – Ambulância de suporte avançado.     
B) Tipo B – Aeronave de transporte médico.   
C) Tipo C – Ambulância de resgate. 
D) Tipo D – Ambulância de suporte básico. 

 
14- A portaria 1.010/GM, de 21 de maio de 2012, redefine as diretrizes para a implantação 
do: 

A) SAMU 192. 
B) SAMU 193. 
C) SAMU 190. 
D) SAMU 191. 

 
15- Conforme a portaria Nº 1.010/GM, de 21 de maio de 2012. “profissionais médicos que, 
com base nas informações colhidas dos usuários, quando estes acionam a central de 
regulação, são os responsáveis pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios 
disponíveis e necessários para responder a tais solicitações, utilizando-se de protocolos 
técnicos e da faculdade de arbitrar sobre os equipamentos de saúde do sistema necessários 
ao adequado atendimento do paciente.” É a definição de: 

A) Responsável de Enfermagem.   
B) Responsável Técnico. 
C) Coordenador do serviço.  
D) Médicos Reguladores. 

 
16- Sobre as Unidades Móveis para atendimento de urgência, pode-se afirmar que a unidade 
de Suporte Básico de Vida (SBV) terrestre é tripulada por:  
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A) Um enfermeiro e um técnico de enfermagem. 
B) Dois profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou      

auxiliar de enfermagem.  
C) Três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um médico e um 

técnico de enfermagem. 
D) Três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e 

um auxiliar de enfermagem. 
 

17- A Portaria que regulamenta as atribuições técnicas e gestoras da regulação médica das 
urgências é:   

A) Portaria GM/MS N° 1.010. 
B) Portaria GM/MS N° 2048. 
C) Portaria GM/MS N° 1.559. 
D) Portaria GM/MS N° 104. 

 
18- São atribuições da telefonista auxiliar da regulação médica. Analise as seguintes 
afirmativas e assinale a INCORRETA . 

A) Atender solicitações telefônicas da população. 
B) Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias. 
C) Enviar ambulância em casos graves, mesmo sem regulação médica. 
D) Atender às determinações do médico regulador. 

19- São atribuições do rádio-operador da regulação médica. Analise as seguintes afirmativas 
e assinale a INCORRETA. 

A) Auxiliar as equipes nas imobilizações e no transporte de vítimas quando 
solicitado. 

B) Exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento 
pré-hospitalar móvel. 

C) Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de 
cada veículo da frota. 

D) Conhecer a malha viária e as principais via de acesso. 
20- São algumas atribuições gestoras da regulação médica das urgências. Analise as 
afirmativas e assinale a INCORRETA . 

A) Decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial dos pacientes atendidos no pré- 
hospitalar. 

B) Recusar solicitações de instituições privadas, sempre que esta necessitar conduzir 
pacientes ao setor público. 

C) Acionar planos de atenção a desastres, frente a situações excepcionais, 
coordenando o conjunto da atenção médica de urgência. 

D) Gerir o fluxo dos pacientes de acordo com as diretrizes do SUS e assegurar a 
disponibilização da alternativa assistencial mais adequada a cada situação, 
utilizando o conceito da “vaga zero”. 

 
QUESTÕES - SUS – AUX. DE REGULACÃO (21 – 30) 
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21- As Ouvidorias em Saúde são instrumentos destinados a: 
A) Execução de processos disciplinares em casos de faltas administrativas e éticas de 

dirigentes e servidores dos serviços de saúde. 
B) Supervisão, avaliação e controle das metas estabelecidas nos Planos Diretores 

Municipais de Saúde. 
C) Recebimento de manifestações dos cidadãos, incluindo reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios e solicitação de informações. 
D) Viabilizar o acesso dos usuários aos serviços de saúde de forma a adequar, à 

complexidade de seus problemas, a gama de tecnologias exigidas. 
 

22- A Estratégia Saúde da Família tem como principal propósito: 
A) Reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS), adequando-os à 

disponibilidade orçamentária vigente. 
B) Reorganizar a atenção básica de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
C) Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para Sistema Único de 

Saúde (SUS), reduzindo as desigualdades regionais na área. 
D) Ampliar a atenção básica em áreas onde o modelo de Unidades Básicas de Saúde 

seja inviável. 
 

23- O Artigo 196 da Constituição do Brasil, de 1988, inicia com a expressão “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante...”. Assinale a alternativa que dá 
continuidade ao texto deste artigo constitucional: 

A) Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos (...). 

B) A oferta de ações e serviços de saúde (...). 
C) Alocação de recursos financeiros suficientes por todos os entes federados (...). 
D) O funcionamento permanente e regular dos Conselhos de Saúde, em todos os 

níveis de governo. 
 

24- A Lei nº 8.080/1990 estabelece que os serviços do Sistema Único da Saúde (SUS) 
devem obedecer ao princípio da IGUALDADE, entendido como: 

A) Acesso a todos os níveis de assistência. 
B) Assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
C) Conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos. 
D) Informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 
 

25- A regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial, em serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS) NÃO INCLUI  dentre suas ações a seguinte: 

A) Padronização das solicitações de internações, consultas, exames e terapias 
especializadas por meio dos protocolos assistenciais. 

B) Livre acesso e referência aos serviços hospitalares em casos de urgência e 
emergência. 

C) Estabelecimento de referência entre unidades de saúde, segundo fluxos e 
protocolos padronizados. 

D) Organização de fluxos de referência especializada intermunicipal. 
 

26- Os Conselhos Municipais de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde, devendo, na forma da lei vigente, ser compostos por: 
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A) Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 

B) Quadros técnicos das secretarias municipais de saúde, assessorados pelos órgãos 
regionais. 

C) Representantes de usuários, profissionais de saúde e prestadores de serviços, 
vedada, neste último caso, a participação do setor privado. 

D) Representantes dos prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
vedadas, neste último caso, a participação de entidades políticas e sindicais. 

 
27- A organização regionalizada e hierarquizada das ações e serviços de saúde de forma a 
garantir o atendimento integral à população e a evitar a fragmentação das ações em saúde, 
relaciona-se ao conceito de: 

A) Humanização do atendimento. 
B) Territorialização. 
C) Controle social. 
D) Redes de atenção à saúde. 

28- A atenção básica à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito individual 
e coletivo, objetivando prioritariamente: 

A) Imunizações e ações de vigilância epidemiológica e sanitária. 
B) Atividades de vigilância ambiental, incluindo o controle de zoonoses e de vetores 

(Aedes aegypti e outros). 
C) Atenção integral à saúde (promoção, prevenção de agravos, recuperação e 

reabilitação). 
D) Atividades junto a famílias e comunidades, por meio de agentes comunitários de 

saúde. 
 

29- Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são constituídos por: 
A) Unidades de saúde com consultas e exames especializados. 
B) Profissionais de nível médio e fundamental, para apoiar administrativamente as 

equipes de Saúde da Família. 
C) Profissionais de nível superior, de diferentes áreas de conhecimento, para apoiar 

tecnicamente as equipes de Saúde da Família. 
D) Profissionais especializados em regulação assistencial, para organizar os fluxos de 

usuários entre as unidades de Saúde da Família e os serviços especializados. 
 

30- Propiciar qualidade de vida e reduzir riscos à saúde relacionados aos seus determinantes 
e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, 
lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais) constituem objetivos da: 

A) Vigilância Sanitária. 
B) Vigilância epidemiológica. 
C) Participação da comunidade. 
D) Promoção de saúde. 

 
QUESTÕES - INFORMATICA – AUX. DE REGULACÃO (31 – 40) 

31- Assinale a alternativa que NÃO representa uma fórmula válida do MS-Excel 
A) =SOMA(A1:A4). 
B) =SOMA(A1+A2+A3+A4). 
C) =SOMA(A1::A4). 
D) =SOMA(A1;A4). 
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32- Observe a planilha abaixo. Qual é a fórmula correta para chegarmos a população total do 
Brasil? 

 
A) =SOMA(B2:B6). 
B) =B1+B6. 
C) =SOMA(A1+B2). 
D) =2B+3B+4B+5B+6B. 

33- _______________ é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, 
enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Já _______________ é um 
programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga 
inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. 

A) Vírus e Spyware. 
B) Backdoor e Trojan. 
C) Botnet e Malware. 
D) Worm e Vírus. 

34- No guia “Inserir” do Microsoft PowerPoint, qual das opções está disponível? 
A) Apresentação de slides personalizada. 
B) Fonte. 
C) Tabela. 
D) Alinhar texto. 

 
35- Quais teclas de atalho devemos utilizar para imprimir um slide no PowerPoint? 

A) Ctrl + P. 
B) Alt + F4. 
C) Ctrl + Shift + F. 
D) F5. 

36- Quais das opções abaixo apresenta apenas navegadores (browsers) de Internet? 
A) Google Chrome, Opera e Safari. 
B) Microsoft Word, Mozilla Firefox e Safari. 
C) Internet Explorer, Google Chrome  e Microsoft Outlook. 
D) Mozilla Firefox, Skype e Windows Explorer. 

37- Utilizando-se do navegador Internet Explorer 10, com uma conexão de Internet ativa  é 
possível acessar sítios eletrônicos com diversos hyperlinks. Quando clicamos com o botão 
scroll do mouse em um destes hyperlinks, o que acontece? 
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A) Uma janela suspensa é aberta com diversas opções. 
B) O hyperlink é acionado e o conteúdo é aberto na mesma aba do navegador. 
C) A página do hyperlink é aberta em uma nova aba do navegador. 
D) Nada acontece. 

38- Qual das opções abaixo tem formato de uma URL válida: 
A) prefeitura@bauru.sp.gov.br 
B) https://www.bauru.sp.gov.br 
C) http://www.prefeitura@bauru.sp.gov.br 
D) 192.168.0.1 

39- A imagem abaixo trata-se de um printscreen de um procedimento realizado no Windows 
7. Seguindo os passos indicados nesta, o que acontecerá? 

 
A) O computador será desligado. 
B) Um atalho para o arquivo Calculadora será criado na área de trabalho. 
C) O arquivo Calculadora será movido para a área de trabalho. 
D) O arquivo Calculadora será executado e uma pequena calculadora será exibida na 

tela. 
 

40- Arquivos compactados usam menos espaço de armazenamento e podem ser transferidos 
para outros computadores mais rapidamente que arquivos descompactados. O Windows 7 
possui uma ferramenta nativa para compactação de arquivos, como esta é denominada? 
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A) Pasta compactada. 
B) Winrar. 
C) Compactador de arquivos. 
D) Winzip. 

QUESTÕES – LINGUA PORTUGUESA – AUX. DE REGULACÃO (41 – 50) 

Texto - O que faz bem pra saúde? - Luis Fernando Veríssimo 
Cada semana, uma novidade. A última foi que pizza previne câncer do esôfago. 
Acho a maior graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, 
chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de álcool é 
nocivo, tome água em abundância, mas peraí, não exagere... Diante desta profusão de 
descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos. Sei direitinho o que faz bem e o que 
faz mal pra minha saúde. Prazer faz muito bem. Dormir me deixa 0 km. Ler um bom livro 
faz eu me sentir novo em folha. Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas depois eu 
rejuvenesço uns cinco anos. Viagens aéreas não me incham as pernas, me incham o cérebro, 
volto cheio de ideias. Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acessos de 
estupidez me embrulha o estômago. Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela 
do carro me faz perder toda a fé no ser humano. E telejornais os médicos deveriam proibir -
como doem! Essa história de que sexo faz bem pra pele acho que é conversa, mas mal tenho 
certeza de que não faz, então, pode-se abusar. Caminhar faz bem, dançar faz bem, ficar em 
silêncio quando uma discussão está pegando fogo faz muito bem: você exercita o 
autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se sentir arrependido de nada. Acordar de 
manhã arrependido do que disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à saúde. E passar 
o resto do dia sem coragem para pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas nossas 
mancadas dá câncer, não há tomate ou muçarela que previna. Ir ao cinema, conseguir um 
lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando sua visão, nenhum celular 
tocando e o filme ser espetacular, UAU! Cinema é melhor pra saúde do que pipoca. Beijar é 
melhor do que fumar. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. 
Amigos são melhores do que gente influente. Pergunta é melhor do que dúvida. Tomo pouca 
água, bebo mais que um cálice de vinho por dia, faz dois meses que não piso na academia, 
mas tenho dormido bem, trabalhado bastante, encontrado meus amigos, ido ao cinema e 
confiado que tudo isso pode me levar a uma idade avançada. Sonhar é melhor do que nada. 

 
Leia mais: http://www.tudonalingua.com/news/cronicas-de-humor-de-luis-fernando-
verissimo/ 

Considere o texto para responder as questões de nº 41 ao nº50: 
41- Leia com atenção o título do texto “O que faz bem à saúde”. O texto nos dá indícios 
que podemos afirmar que a alternativa que apresenta correta relação entre o seu título e o 
seu conteúdo expresso é: 

A) Há coisas que cientificamente são comprovadas que fazem mal. Essa é uma 
verdade. 

B) No fundo, sabemos o que nos faz bem pelo que sentimos. 
C) As pesquisas científicas quase sempre mentem. 
D) Não devemos levar em conta nada do que se lê.    
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42- Em relação ao gênero textual, podemos afirmar que o texto “O que faz bem à saúde?” 
apresenta características do gênero:  

A) Jornalístico. 
B) Dissertativo. 
C) Crônica. 
D) Poético. 

                                                                                      
Observe o trecho extraído do texto para responder as questões de nº 43 ao nº 44: 

  “ Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal, um 
cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, tome água em 
abundância, mas peraí, não exagere.. Diante desta profusão de descobertas, acho mais 
seguro não mudar de hábitos.” 

 
43- O verbo previne aparece no trecho e apresenta sua correta descrição de conjugação na 
alternativa: 

A) 1ª pessoa do plural, pretérito mais que perfeito, modo indicativo. 
B) 3ª pessoa do singular, pretérito perfeito, modo indicativo. 
C) 2ª pessoa do singular, pretérito imperfeito, modo indicativo.  
D) 1ª pessoa do singular, presente, modo indicativo. 

44- Marque a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra profusão: 
A) Embate, choque.  
B) Conflito, luto. 
C) Abundância excessiva. 
D) Ilusão, confusão. 

Observe o trecho extraído do texto para responder as questões de nº 45 ao nº 46: 
“Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra minha saúde. Prazer faz muito bem. 
Dormir me deixa 0 km. Ler um bom livro faz eu me sentir novo em folha” 
45- Marque com um X a alternativa que traz o antônimo da palavra mal: 

A) Bem.  
B) Bom. 
C) Ruim. 
D) Péssimo.  

 
46- Ao destacarmos os termos “minha saúde”, podemos classificar tais palavras 
respectivamente como: 

A) Verbo e Adjetivo.  
B) Pronome e Substantivo. 
C) Preposição e Artigo. 
D) Conjunção e Advérbio.  

   Leia o trecho extraído do texto para responder as questões de nº 47 ao nº 48: 
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Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha 
o estômago. Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder 
toda a fé no ser humano. E telejornais os médicos deveriam proibir - como doem! Essa 
história de que sexo faz bem pra pele acho que é conversa, mas mal tenho certeza de que 
não faz, então, pode-se abusar. 
 
47- A palavra estupidez, expressa no fragmento, indica: 

A) Braveza, nervosismo. 
B) Falta de Inteligência e de delicadeza de sentimentos.  
C) Arrogância, prepotência. 
D) Austeridade, imaturidade. 

 
48- Na expressão “pode-se” utilizamos o hífen (-). O uso do hífen se faz necessário 
quando utilizamos: 
 

A) Sinal gráfico de separação de elementos de um composto, de alguns prefixos de 
sílabas em fim de linhas, 

B) Sinal gráfico de interlocução de elementos de um composto, de alguns prefixos de 
sílabas em meio de linhas. 

C) Sinal gráfico que comunica que se aproxima um novo enunciado.  
D) Sinal gráfico diacrítico de pontuação usado para ligar os elementos de palavras 

compostas. 
 

49- Leia com atenção e analise sintaticamente a função do verbo em destaque, apontando a 
alternativa correta: 

“ Cinema é melhor pra saúde do que pipoca”  
 

A) Trata-se de um verbo transitivo. 
B) Trata-se de um verbo intransitivo. 
C) Trata-se de ligação. 
D) Trata-se de um verbo Intransitivo direto. 

  Leia o trecho extraído do texto para responder a questão de nº 50: 
Beijar é melhor do que fumar. 

Exercício é melhor do que cirurgia. 
Humor é melhor do que rancor. 

 
50- Ao classificarmos morfologicamente a palavra em destaque “melhor ”, podemos afirmar 
que traz a sua correta classificação a alternativa: 

A) Adjetivo e Advérbio. 
B) Pronome e preposição. 
C) Verbo e conjunção. 
D) Substantivo e Numeral. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL – CDF 

Concurso Público – Auxiliar em Saúde / Auxiliar de Regulação em Saúde      

 


