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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.

Desejamos sucesso!
Coordenação Geral do processo Seletivo
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(b) Sujeito composto

(c) Sujeito determinado

(d) Oração sem sujeito

(e) Sujeito indeterminado

QUESTÃO 05

Em Língua Portuguesa há dois processos gerais para a formação das pala-
vras: a derivação e a composição. Assinale a alternativa que apresenta todas 
as palavras formadas por derivação:

(a) Envergonhar – passatempo

(b) Aguardente – biólogo

(c) Televisão – motocicleta

(d) Descarregar – subterrâneo 

(e) Automóvel – bafômetro

QUESTÃO 06

Considerando ainda a formação das palavras, esta pode se dar por sufixação 
ou prefixação. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras forma-
das por sufixação:

(a) Dentista - desliga

(b) Boiada - refresco

(c) Risonho - cabeludo

(d) Sapataria – supersônico

(e) Jogador - incapaz

Leia o texto abaixo para responder as questões de 07 a 10.

 Estresse, trânsito e a rotina cansativa de trabalho têm criado uma 
nova moda entre os brasileiros: passar horas colorindo livros. A prática que 
virou febre por todas as cidades do país promete desestressar e aflorar a 
criatividade dos artistas – adultos – adormecidos. O sucesso é tanto que os 
donos de papelaria comemoraram a procura pelos livros, que chegaram a 
esgotar nos estoques. 
 Dois títulos da desenhista escocesa Johanna Basford já figuram 
entre os dez mais vendidos: Jardim Secreto e Floresta Encantada. Juntos já 
venderam mais de 1 milhão de cópias no Brasil. [...]
 A prática tem se tornado cada vez mais frequente. Existem grupos 
que oferecem dicas de como aprimorar a arte de pintar os variados dese-
nhos. A nova mania é tamanha que há diversos canais do Youtube que se 
dedicam a ensinar técnicas e macetes.

(Fonte: Revista Fecomércio DF, nº 207, agosto/2015)

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que não expressa uma ideia contida no texto:

(a) Canal do Youtube incentiva a pintura terapêutica transformando pinto-
res iniciantes em profissionais de sucesso.

(b) Venda de livros para colorir aumentou no país diante da moda de pintar 
para desestressar e revelar a criatividade dos adultos.

(c) A onda das pinturas terapêuticas aumentou a venda de livros para colo-
rir e aqueceu o mercado das papelarias e livrarias.

(d) Prática de colorir gravuras vira febre entre os adultos que buscam na 
atividade uma forma de aliviar o estresse e a rotina do dia-a-dia.

LÍNGUA PORTUGUESA   

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação gráfica:

(a) “A Operação Cidade Limpa foi criada para retirar entulhos que ficam 
no fundo das casas e tem mostrado a imundicie que toma conta da cidade.”

(b) “O Zika Vírus já é considerado uma ameaça à saúde mundial.”

(c) “A indústria têxtil tem como objetivo a transformação de fibras em fios, 
de fios em tecidos e de tecidos em peças de vestuário.”

(d) “O beribéri é uma doença que se caracteriza por alterações nervosas, 
cerebrais e cardíacas.”

(e) “Classificam-se os banhos medicinais em quentes, tépidos ou tempera-
dos e frios.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta erro no uso da vírgula.

(a) O Oscar, mais conhecido e cobiçado prêmio do cinema hollywoodiano, 
é oferecido anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográfi-
cas desde 1929. O prêmio foi uma ideia de Louis B. Mayer, chefe do estúdio 
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). 

(b) No primeiro ano, os ganhadores do troféu iam para a noite de cerimô-
nias já sabendo quem tinha ganhado em cada categoria.

(c)  Depois, a Academia passou a liberar os vencedores para a imprensa, 
que poderia estampar suas manchetes na manhã seguinte. 

(d) Mas, tudo mudou depois que o Los Angeles Times publicou a lista antes 
da premiação estragando as surpresas. 

(e) E assim, desde 1941, os envelopes são abertos apenas na cerimônia de 
entrega dos prêmios.

Leia o texto abaixo para responder as questões 03 e 04.

 O vírus Zika é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes 
aegypti. A principal ação de combate ao mosquito é evitar sua reprodução. 
O Aedes aegypti se prolifera nos locais onde se acumula água. Por isso, é 
importante não deixar recipientes expostos à chuva, além de tampar caixas 
d’agua e piscina. Recomenda-se também a instalação de telas de proteção 
em janelas e portas e o uso de repelentes.

(Fonte: www.saude.gov.br)

QUESTÃO 03

Qual o tempo verbal predominante no texto acima?

(a) Pretérito perfeito

(b) Presente do indicativo

(c) Presente do subjuntivo

(d) Pretérito imperfeito

(e) Futuro do presente

QUESTÃO 04

Qual o sujeito da oração: “Recomenda-se também a instalação de telas de 
proteção em janelas e portas”.

(a) Sujeito simples
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(e) R$ 536,20.

QUESTÃO 12

No quadrilátero abaixo, apenas os lados AB e CD são paralelos.  Por outro 
lado, os lados AD e BC são congruentes.  Qual é o nome correto desse qua-
drilátero? 

(a) Paralelogramo Isósceles.    
                
(b) Retângulo Equilátero.

(c) Trapézio Isósceles.                         

(d) Paralelogramo Equilátero. 

(e) Trapézio Retângulo.

QUESTÃO 13

O múltiplo de um número inteiro é o produto desse número por um número 
natural qualquer. Sendo assim, em qual das alternativas abaixo cada um dos 
dois números é múltiplo simultaneamente de 4, 7 e 15? 

(a)  840 e 1600. 

(b)  420 e 1260. 

(c)  210 e 420. 

(d)  198 e 568. 

(e)  660 e 1680. 

QUESTÃO 14

Na figura a seguir, o segmento AC mede 14 cm e o segmento AF mede 20 cm.   
Qual é a área total dessa figura?  

(a) 220 cm².

(b) 120 cm².

(c)  60 cm².                                       

(d) 184 cm².

(e) 148 cm².

QUESTÃO 15

Como mostram os diagramas abaixo, os conjuntos A e B têm seis elementos 
cada. Ao fazer a união dos dois conjuntos para formar um só, quantos ele-
mentos distintos terá esse novo conjunto?  

(a) 8 elementos.   

(b) 9 elementos. 

(c) 11 elementos.            

(d) 7 elementos.

(e) 10 elementos.                

QUESTÃO 16

Uma loja de perfumes está com uma superpromoção: “Na compra de dois 
perfumes iguais, você ganha 25% de desconto no preço de tabela”. Sabendo 
disso, Andréa foi até essa loja e comprou dois perfumes iguais, cujo preço 
de tabela era de R$ 160,00, cada um. Dessa forma, quanto Andréa gastou 
nessa compra?

(e) Os livros para colorir mais vendidos do mercado são da escocesa Johan-
na Bastford.

QUESTÃO 08

“A prática que virou febre por todas as cidades do país.” Assinale a alterna-
tiva cuja palavra pode ser usada no lugar de “FEBRE” sem alterar o signifi-
cado da frase.

(a) Doença

(b) Dano

(c) Aborrecimento

(d) Vício

(e) Mania

QUESTÃO 09

Em qual oração do texto o sujeito é composto?

(a) Dois títulos da desenhista escocesa Johanna Basford já figuram entre os 
dez mais vendidos.

(b) Estresse, trânsito e a rotina cansativa de trabalho têm criado uma nova 
moda entre os brasileiros.

(c) O sucesso é tanto que os donos de papelaria comemoraram a procura 
pelos livros.

(d) Existem grupos que oferecem dicas de como aprimorar a arte de pintar 
os variados desenhos.

(e) Diversos canais do Youtube se dedicam a ensinar técnicas e macetes.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cujas palavras seguem a mesma regra de acentuação 
das palavras PRÁTICA, TRÂNSITO e TÍTULOS, contidas no texto.

(a) Médico – lágrima 

(b) Pêssego – lápis

(c) Estômago – espontâneo

(d) Fábrica – régua

(e) Único - ingênuo

MATEMÁTICA   

QUESTÃO 11

No dia 25/01/2016, seu Augusto foi ao banco e, ao olhar o seu extrato ban-
cário, viu que sua conta corrente estava devedora. Ou seja, por causa de três 
cheques que foram compensados e debitados, ele estava utilizando parte 
do limite de seu cheque especial. Antes dos valores desses cheques serem 
debitados de sua conta corrente, seu Augusto tinha um saldo positivo de 
R$ 1.200,80. Os valores desses cheques foram R$ 525,00, R$ 688,50  e  R$ 
430,80. Sabendo que nenhum outro valor foi creditado ou debitado de sua 
conta nesse período, quantos reais do limite de seu cheque especial seu Au-
gusto estava utilizando no dia 25/01/2016?

(a) R$ 443,50. 

(b) R$ 254,50.

(c) R$ 188,20.

(d) R$ 358,80.

A

6 cm

8 cm

8 cm 12 cm

10 cm

C

B D E

F
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(a)   R$ 360,00

(b)   R$ 200,00

(c)   R$ 240,00

(d)   R$ 80,00

(e)   R$ 160,00

QUESTÃO 17

Na sala de seu Paulo, há dois relógios de parede com um jeito incomum 
no funcionamento. Um deles toca a cada 3 horas, enquanto o outro toca a 
cada 7 horas. Sempre que os dois tocam simultaneamente, seu Paulo toma 
um determinado remédio. Sabendo que eles tocaram juntos exatamente à 
meia-noite, qual será o próximo horário em que seu Paulo tomará nova-
mente o seu remédio? 

(a) 5 horas da tarde. 

(b) 10 horas da manhã.

(c)  11 horas da noite.

(d) 9 horas da noite.

(e) 8 horas da manhã.

QUESTÃO 18

Juninho comprou um skate por R$ 120,00. Em uma competição no interior 
do Rio de Janeiro, conseguiu que um renomado skatista autografasse seu 
skate. Com isso, seu amigo Jorginho ficou interessado em comprar seu ska-
te. Juninho então resolveu vende-lo e obteve um ótimo lucro.  Sabendo que 
Juninho vendeu seu skate por um valor 35% maior do que o preço que com-
prou, por quantos reais Juninho vendeu seu skate para seu amigo Jorginho? 

(a)  R$ 162,00.

(b)  R$ 174,00.

(c)  R$ 191,00.

(d)  R$ 155,00.

(e)  R$ 144,00.

QUESTÃO 19

Dona Neiva vai fazer uma reforma em seu banheiro. Ela precisa comprar 
24 m² de revestimento para as paredes e 6 m² para o piso. Em uma rápida 
pesquisa na internet, dona Neiva encontrou o revestimento das paredes por 
R$ 24,40 o metro quadrado e o revestimento do piso por R$ 32,60 o metro 
quadrado. Dessa forma, quanto dona Neiva gastará, no total, para adquirir 
todos os revestimentos necessários para sua reforma? 

(a)   R$ 652,20 

(b)   R$ 781,20

(c)   R$ 754,60

(d)   R$ 982,40

(e)   R$ 563,80
       

QUESTÃO 20

Qual das alternativas abaixo contém um conjunto composto exclusivamente 
por números primos?  

(a)   A = {2, 3, 5, 7, 9, 11, 13}.   

(b)   B = {3, 5, 7, 13, 15, 19, 29}.

(c)   C = {3, 5, 11, 13, 17, 23, 33}.

(d)   D = {2, 7, 11, 17, 19, 21, 29}.

(e)   E = {2, 3, 5, 7, 11, 17, 23}.                

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

A lei 8.080/90 retrata a promoção, proteção e recuperação da saúde. Está 
inclusa nessa lei, exceto:

(a)    A vigilância epidemiológica.

(b)   A vigilância sanitária.

(c)    A saúde do trabalhador.

(d)   A assistência integral.

(e)   A saúde indígena de forma parcial.

QUESTÃO 22

A diabetes mellitus é uma doença crônica, porém tem controle quando o 
tratamento é feito de maneira correta. Sobre essa patologia, marque a al-
ternativa correta:

(a)    É um distúrbio que diminui a glicose no sangue.

(b)   O consumo de carboidratos não interfere no equilíbrio da diabetes.

(c)    A obesidade é um fator de risco.

(d)   Toda pessoa diabética é hipertensa.

(e)   Exercícios físicos estão contra-indicados.

QUESTÃO 23

Na atenção do pré-natal de baixo risco é atribuição do agente comunitário 
de saúde, exceto:

(a) Conferir o cadastramento das gestantes no SisPreNatal (Sistema de In-
formação Pré- Natal), assim como as informações preenchidas no Cartão 
da Gestante.

(b) Realizar visitas domiciliares para a identificação das gestantes e para 
desenvolver atividades de educação em saúde tanto para as gestantes como 
para seus familiares, orientando-os sobre os cuidados básicos de saúde e 
nutrição, cuidados de higiene e sanitários.

(c) Informar o (a) enfermeiro (a) ou o(a) médico(a) de sua equipe, caso a 
gestante apresente algum dos sinais de alarme: febre, calafrios, corrimento 
com mau cheiro, perda de sangue, palidez, contrações uterinas frequentes, 
ausência de movimentos fetais, mamas endurecidas, vermelhas e quentes 
e dor ao urinar.

(d) Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, 
da amamentação e da vacinação.

(e) Fornecer medicação mediante receita, assim como os medicamentos 
padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico).

QUESTÃO 24

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) distribui cerca de 
300 milhões de imunobiológicos anualmente, dentre vacinas e soros, além 
de oferecer à população todas as vacinas recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no Calendário Nacional de Vacinação. A vacina da 
Hepatite B é aplicada na criança ao (s):
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(a) Nascer

(b) 2 meses

(c) 4 meses

(d) 6 meses

(e) 12 meses

QUESTÃO 25

No Brasil, dados do SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) 
mostram que houve um aumento substancial na prevalência de microce-
falia ao nascer, em 2015. Além disso, foram consolidadas evidências que 
corroboram o reconhecimento da relação entre a presença do vírus Zika e o 
aumento da ocorrência de casos de microcefalia no País. São considerados 
microcefálicos os bebês a termo com perímetro cefálico menor que:

(a) 34 cm

(b) 36 cm

(c) 35 cm

(d) 32 cm

(e) 38 cm

QUESTÃO 26

O papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) é fundamental as saúde do 
adolescente. Sobre esse tema marque a alternativa incorreta:

(a) A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a 
fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvol-
vimento físico, moral e psicológico.

(b) Na atenção à saúde, traduz-se no direito de ter privacidade na consulta, 
atendimento em espaço apropriado e de ter assegurada a garantia de que 
as questões discutidas durante uma consulta ou uma entrevista serão in-
formadas aos seus pais ou responsáveis, sem o consentimento dele, o que 
chamamos de consentimento informado. 

(c) Identificar pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, res-
peitando o direito de privacidade e facilitando o vínculo com o serviço de 
saúde. Nem todas as pessoas se sentem à vontade para falar de assuntos 
íntimos, como sexo e uso de drogas, devendo, portanto, ser respeitado o 
limite que é dado pela pessoa.

(d) Identificar áreas de maior vulnerabilidade de acesso às drogas, entre 
elas, bares, pontos de prostituição, casas ou locais de uso de drogas. Nelas 
podem ser desenvolvidas ações preventivas importantes, facilitando o aces-
so aos materiais de prevenção e o encaminhamento aos serviços de saúde.

(e) Cabe ao ACS orientar o adolescente sobre sexualidade: doenças sexual-
mente transmissíveis (DST), HIV/AIDS, anticoncepção e gravidez.

QUESTÃO 27

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No 
Brasil, foi identificada pela primeira vez em 1986. Estima-se que 50 milhões 
de infecções por dengue ocorram anualmente no mundo. Sobre esse tema, 
quais os sinais/sintomas clássicos da dengue:

(a) Náuseas, vômitos, exantema, cefaléia, dor retro-orbitral.

(b) Aumento da pressão, dor no peito, cefaléia, sangramento interno.

(c) Dor retro-orbitral, dor no peito, exantema e aumento da pressão.

(d) Náuseas, vômitos, aumento da pressão e dor na nuca.

(e) Exantema, dor na nuca, sangramento e dor no peito.

QUESTÃO 28

São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica, 
exceto:

(a) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das equipes.

(b) Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de ris-
co clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade 
de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.

(c) Prover atenção integral, não contínua e organizada à população ads-
crita.

(d) em locais do território (salões comunitários, escolas, creches, praças 
etc.) e em outros espaços que comportem a ação planejada.

(e) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle 
social. 

QUESTÃO 29

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) faz parte da equipe da estratégia da 
saúde da família, tendo atribuições específicas, exceto:

(a) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a mi-
croárea.

(b) Cadastrar apenas famílias com alguma doença de sua microárea e man-
ter os cadastros atualizados.

(c) Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponí-
veis.

(d) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.

(e) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde 
e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finali-
dades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade.

QUESTÃO 30

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial – PA (PA 
≥140 x 90mmHg). Associa-se, frequentemente, as alterações funcionais e/
ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) 
e as alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovascu-
lares fatais e não fatais. São fatores de risco para doenças cardiovasculares, 
exceto:

(a) Tabagismo

(b) Hipertensão

(c) Obesidade

(d) Sedentarismo

(e) Hipotensão
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