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CADERNO DE QUESTÕES 

 
Instruções ao candidato 

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2) 
 
 

 Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está 
concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências 
se fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre. 

 Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas. 

 Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, 50 questões de múltipla escolha e espaços 
para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Confira seus dados com os que aparecem no Cartão de Respostas. Se eles estiverem corretos, assine 
o Cartão de Respostas e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, 
notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno de Questões ou do Cartão de Respostas se 
você cometer erros ou rasuras durante a prova. 

 Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos 
ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.  

 Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No   
Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação 
zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura. 

 O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas é, 
no mínimo, de uma hora e trinta minutos e, no máximo, de quatro horas. 

 Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para 
preencher o Cartão de Respostas. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho. 

 Terminando a prova, entregue ao Fiscal o Cartão de Respostas assinado e com a frase abaixo 
transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso. 

 Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o Caderno de 
Questões. 

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS 
NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO” 

 
A saúde e a alegria promovem-se uma à outra 

                                                                                                                                   (Joseph Addison) 
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Tópico: Língua Portuguesa 

 

Texto 1 

 
 

(...) Pelo espírito atribulado do sertanejo 

passou a ideia de abandonar o filho naquele 

descampado. Pensou nos urubus, nas 

ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, 

examinou os arredores. Sinha Vitória estirou o 

beiço indicando vagamente uma direção e 

afirmou com alguns sons guturais que estavam 

perto. Fabiano meteu a faca na bainha, 

guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no 

pulso do menino, que se encolhia, os joelhos 

encostados ao estômago, frio como um 

defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano 

teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos 

bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá 

Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, 

agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o 

peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória 

aprovou esse arranjo, lançou de novo a 

interjeição gutural, designou os juazeiros 

invisíveis. 
 

Fonte: RAMOS, G. Vidas Secas. Rio de Janeiro; São 

Paulo: Record, 2001. p. 10. 

 
 
01 Quanto à tipologia textual, a afirmação 
correta em relação ao texto é 
 
(A) É texto dissertativo com alguns 

elementos descritivos. 

(B) Trata-se de uma narração, sem nenhum 

traço dissertativo. 

(C) Não se trata de texto narrativo, pois não 

há personagens. 

(D) É um texto descritivo, com alguns 

elementos narrativos. 

(E) O texto apresenta personagem-narrador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Considerando o Texto 2 assinale o 
conceito que a ele se aplica. 
 
(A) Denotação: sentido primitivo, dicionarizado.  

(B) Antonímia: palavra com sentido oposto. 

(C) Sinonímia: característica de determinadas 

palavras, num dado contexto, apresentarem 

significação semelhante. 

(D) Conotação: sentido especial que adquire 

um termo. 

(E) Polissemia: propriedade de algumas 

palavras apresentarem significações 

diferentes. 

 
Texto 3  

EPISÓDIO FINAL DA SAGA STAR WARS É 

MARCO NA VIDA DE FÃS DA SÉRIE 

Carioca Nadja Lirio se casou em cerimônia com 

presença de Stormtroopers; ela define a série 

de George Lucas como um 'ponto central' de 

sua própria história 

 

A ansiedade pelo próximo novo Star Wars 

tomou conta na internet e dos cinemas do 

Brasil. O filme que estreia nesta quinta-feira 

promete ser uma das maiores bilheterias da 

história e fechará um arco de 9 filmes, que 

começou em 1977. Mas, para os mega-fãs da 

saga, a antecipação atingiu níveis 

astronômicos. 

 

Um fenômeno pop desde o lançamento de “A 

Nova Esperança”, os filmes de George Lucas 

são responsáveis por uma das maiores 

comunidades de fãs do mundo. E boa parte 
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deles foram cativados pelas aventuras dos 

Skywalker ainda na infância, como no caso da 

carioca Nadja Lirio. 

 

Apresentada à série quando tinha 7 anos, 

pelos primos, a advogada se apaixonou pela 

trilogia original de filmes — que correspondem 

aos episódios IV, V e VI. Desde então, sua 

paixão pela franquia só aumentou e hoje 

engloba não só os filmes, mas também as 

séries de TV, livros, histórias em quadrinhos e 

videogames. 
 

Disponível em: https://epoca.globo.com/cultura/episodio-

final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-

24147862. Acesso em: 10 dez. 2019.  

 

03 Na palavra em destaque, no Texto 3, 

encontram-se 

 

(A) 5 fonemas / 6 letras. 

(B) 4 fonemas / 5 letras/ um dígrafo. 

(C) 6 fonemas / 4 letras / um dígrafo. 

(D) 6 fonemas / 6 letras. 

(E) 4 fonemas / 6 letras / um dígrafo. 

 
Texto 4 

Buracos negros supermassivos "comiam" 

nuvens geladas no início do Universo 

...........................................................................

........................................................................... 

O "cardápio" pode explicar como esses 

fenômenos cósmicos cresceram tão rápido 

durante o início do Universo, há 12,5 bilhões de 

anos. “Agora podemos demonstrar, pela 

primeira vez, que galáxias primordiais tinham 

'comida' suficiente em seus ambientes para 

sustentar o crescimento de buracos negros 

supermassivos e a formação de estrelas”, disse 

Emanuele Paolo Farina, que liderou o estudo, 

em comunicado. 
Disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2

019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-

geladas-no-inicio-do-universo.html. Acesso em: 10 dez. 

2019. 

 

 

 

 

04  A justificativa para o uso das vírgulas 

assinaladas no Texto 4 é 

(A) separar termos de mesmo valor usados 

numa coordenação. 

(B) separar uma oração coordenada. 

(C) separar um vocativo. 

(D) separar uma oração subordinada 

adverbial deslocada. 

(E) separar uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 

 

05 Relacione os números das frases abaixo 

(I, II, III, IV, V) às figuras de linguagem 

correspondentes da coluna 1 e assinale a 

opção correta. 

I  “Essas, que ao vento vêm, belas chuvas 

de junho.”  (J. Cardoso). 

II “Essa gente já terá vindo? Parece que não. 

Saíram há um bom pedaço.” (Machado de 

Assis). 

III “Ao longe, o mar na solidão gemendo... / 

Arrebentava em uivos de lamentos.” (Luís 

Guimarães Júnior). 

IV “Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!” 

(Olavo Bilac). 

V “Mexe […] dentro, doida /…coisa, doida, 

dentro mexe / […], / Deixe de manha, deixe 

de manha, / Sem essa aranha, sem essa 

aranha, sem essa aranha! / Nem a sanha 

arranha o carro / … o sarro arranha a 

Espanha / Meça: tamanha!” (Caetano 

Veloso). 

Coluna 1 

(   ) Prosopopeia 
(   ) Hipérbato 
(   ) Aliteração 
(   ) Silepse de número 
(   ) Polissíndeto 
 

(A) I – V – II – IV – III. 

(B) II – III – IV – I – V. 

(C) III – I – V – II – IV. 

(D) IV – V –  II – I – III. 

(E) V – I – III – IV – II. 

 

 

 

 

 

https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862
https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862
https://epoca.globo.com/cultura/episodio-final-da-saga-star-wars-marco-na-vida-de-fas-da-serie-24147862
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/buracos-negros-supermassivos-comiam-nuvens-geladas-no-inicio-do-universo.html
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06 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 
http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-

lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-
direcao.aspx.o.Acesso em: 19 nov. 2019. 

 

 Analisando-se a parte escrita e a imagem 

acima, conclui-se que o objetivo principal do 

texto é: 

(A) Mudar as leis de trânsito. 

(B) Informar sobre as condições do tráfego. 

(C) Monitorar o comportamento dos 

motoristas. 

(D) Promover a doação de órgãos de 

acidentados. 

(E) Incentivar atitudes conscientes no 

trânsito. 

 

07 Observando a grafia das palavras nas 

frases abaixo, a opção em que todas as 

palavras estão grafadas corretamente é: 

(A) “A vida é uma hesitação entre uma 

exclamação e uma interrogação. Na 

dúvida, há um ponto final.” (Fernando 

Pessoa). 

(B) “Tudo isto me revolta, me revolta vendo a 

cidade dominar a floresta, a sargeta 

dominar a flor!” (Euclides da Cunha). 

(C) “Sim, fique aqui escrito que amo a pátria 

funda, (...) doloridamente. Seja dito assim 

suscinto, para que fique dito.” (Fernando 

Pessoa). 

(D) “Há uma grande diferença entre a crítica 

construtiva que preparará o caminho para 

um concenso e a mera invectiva que 

tende a endurecer as divergências.” 

(Nelson Mandela). 

(E) "Ó pai, duro é este discurso, quem poderá 

entendê-lo? / Se abrisse um sol sobre 

este dia incômodo, / eu rapava com 

enxada os escrementos, / punha fogo no 

lixo / e demarcava mais fácil os contornos 

da vida [...]” (Adélia Prado). 

 

08 Uma palavra que tem intrigado os 

gramáticos normativos e os linguistas é onde, 

principalmente na linguagem oral. Ela está 

praticamente se universalizando, como 

conectivo. Entre as opções abaixo, identifique 

aquela em que a palavra está empregada 

corretamente. 

(A) Os participantes da assembleia onde 

participei discutiram muito. 

(B) O detetive sabe onde aconteceu o 

assassinato, mas não deseja divulgar, no 

momento. 

(C) Escrevi um poema onde mostrei meus 

sentimentos. 

(D) Li um livro onde os personagens eram 

todos pobres. 

(E) Janeiro é o mês onde faço aniversário. 

 

 

Texto 5 

Brasil estuda implementar sistema de alerta  

 

por TV digital 

 
Sistema poderia ser usado em casos como 
deslizamento de terra, enchentes e rompimento 
de barragem. 
 

O governo federal poderá no próximo ano criar 
um sistema de alerta via TV digital (sinal aberto) 
para repasse de informação imediata à 
população sobre riscos, como deslizamento de 
terra, enchentes e rompimento de barragem. 
Ainda não há cronograma de implantação. 
O propósito é “usar a robustez da radiodifusão 
e a capilaridade que essa estrutura tem por 

http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o.Acesso
http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o.Acesso
http://www.triunfotransbrasiliana.com.br/noticias/triunfo-transbrasiliana-lanca-campanha-contra-a-combinacao-alcool-e-direcao.aspx.o.Acesso
https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/governo-federal/
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todo o país para trafegar alertas de 
emergência”, explicou André Fonseca, 
coordenador geral de televisão digital do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC). 
 

 “O sistema tem o intuito de evitar maiores 
consequências da catástrofe. Os objetivos são 
velocidade e complementaridade aos alarmes 
existentes, para que a população receba as 
informações o mais rápido possível”, disse. 
Segundo Fonseca, a ideia em discussão é 
aproveitar o sinal da TV Brasil, da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), para veicular 
mensagens por escrito nas telas dos 
televisores, monitores e celulares. “A gente 
teria preferência por trafegar o alerta pela EBC 
por ser uma emissora da União.” 
 

A adoção do sistema será conduzida pelo 
ministério, que além dos estudos de viabilidade 
de implantação, deverá elaborar normas de 
funcionamento. A iniciativa depende do 
estabelecimento de uma política pública 
elaborada em conjunto pelo ministério e outras 
áreas do governo, como o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), a Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, o Instituto Nacional de 
Meteorologia e o Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República 
(SGI). 

Disponível em: 
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/b

rasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-
digital.html. Acesso em: 18 nov. 2019.   

 
 

09 O Texto 5 apresenta a implementação de 
um sistema de alerta por TV digital. No 
jornalismo, o lide (em inglês: lead) é a primeira 
parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro 
parágrafo, posto em destaque, fornece ao leitor 
informação básica sobre o conteúdo.  
 

A forma que os demais parágrafos deste texto 
ampliam o lide está explicitada na opção: 

 
(A) Apresentam uma outra solução para 

evitar as catástrofes, que podem ser 
monitoradas. 

(B) Apresentam um histórico de catástrofes, 
no Brasil, que poderiam ter sido evitadas 
se o sistema estivesse em operação. 

(C) Apresentam várias opiniões, favoráveis e 
contra a implantação do sistema. 

(D) Acrescentam a explicação de uma 
autoridade no assunto. 

(E) Relacionam o assunto com a implantação 
de sistemas similares. 

 
 
Texto 6 
 
Soneto do amigo 
 
Enfim, depois de tanto erro passado 
Tantas retaliações, tanto perigo 
Eis que ressurge noutro o velho amigo 
Nunca perdido, sempre reencontrado. 
 
É bom sentá-lo novamente ao lado 
Com olhos que contêm o olhar antigo 
Sempre comigo um pouco atribulado 
E como sempre singular comigo. 
 
Um bicho igual a mim, simples e humano 
Sabendo se mover e comover 
E a disfarçar com o meu próprio engano. 
 
O amigo: um ser que a vida não explica 
Que só se vai ao ver outro nascer 
E o espelho de minha alma multiplica… 
 

                                           (Vinícius de Moraes) 

 
10 O pronome pessoal -o, na segunda 
estrofe do poema refere-se a: 
 
(A) Perigo 
(B) Passado 
(C) Amigo 
(D) Erro 
(E) Retaliações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html.%20Acesso
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html.%20Acesso
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/12/brasil-estuda-implementar-sistema-de-alerta-por-tv-digital.html.%20Acesso
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Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS 
 
11 Com base na Portaria no 2.436, de 
21/09/2017 (Política Nacional de Atenção Básica 
que estabelece a revisão de diretrizes para a 
organização da atenção básica no âmbito do 
Sistema Único de Saúde), compete às Secretarias 
Municipais de Saúde a coordenação do 
componente municipal da atenção básica, no 
âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a 
política, diretrizes e prioridades estabelecidas, 
sendo responsabilidade dos Municípios e do 
Distrito Federal: 
 

I Organizar, executar e gerenciar os serviços 
e ações de atenção básica, de forma 
universal, dentro do seu território, incluindo 
as unidades próprias e as cedidas pelo 
estado e pela União. 

II Programar as ações da atenção básica, a 
partir de sua base territorial, de acordo com 
as necessidades de saúde identificadas em 
sua população, utilizando instrumento de 
programação nacional vigente. 

III Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as 
em linhas de cuidado, instituindo e 
garantindo os fluxos definidos na rede de 
atenção à saúde, entre os diversos pontos 
de atenção de diferentes configurações 
tecnológicas, integrados por serviços de 
apoio logístico, técnico e de gestão, para 
garantir a integralidade do cuidado. 

IV Definir e rever, periodicamente, de forma 
pactuada, na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), as diretrizes da Política 
Nacional de Atenção Básica. 

 

Estão corretas: 
 

(A) I e II 
(B) I, II e III 
(C) I,II, III e IV 
(D) II, III e IV 
(E) III e IV 
 
12  O conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso, em todos os níveis de complexidade do 
sistema, previsto na Lei no 8.080, de 1990, 
corresponde ao princípio da: 
 

(A) Preservação da autonomia das pessoas 
na defesa de sua integridade física e 
moral. 

(B) Universalidade de acesso aos serviços 
de saúde. 

(C) Integralidade da assistência. 

(D) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 

(E) Capacidade de resolução dos serviços 
em todos os níveis de assistência. 

 
13 A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é única, sendo exercida em cada esfera 
de governo pelos seguintes órgãos: 
 
I No âmbito da União, pela Agência de Vigilância 

Sanitária. 
II No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 

pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente.  

III No âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

IV Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. No 
entanto, não se aplica aos consórcios 
administrativos intermunicipais o princípio da 
direção única, e os respectivos atos constitutivos 
disporão sobre sua observância. 

 

Estão corretas: 
 

(A) I e II 
(B) I, II, III e IV 
(C) II e III 
(D) II e IV 
(E) III e IV 
 
14 Nos termos do que dispõe a Constituição 
Federal de 1988, identifique a opção correta. 
 

(A) É permitida a destinação de recursos 
públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas, com fins lucrativos, 
desde que autorizada pelo poder 
executivo. 

(B) Exclui-se da competência do sistema 
único a formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
eliminação completa do risco de doença 
e de outros agravos, e ao acesso 
universal, porém diferenciado, de acordo 
com o caso, às ações e aos serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) Ao Sistema Único de Saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da 
lei, participar da formulação da política e 
da execução das ações de saneamento 
básico. 
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(E) Ao sistema único de saúde compete 
participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias de produtos psicoativos, 
exceto de produtos radioativos que ficam 
sob guarda, controle e fiscalização da 
comissão de energia nuclear. 

 
 
15 Com relação ao que dispõe a Lei 
Orgânica da Saúde − Lei no 8.080, de 1990, 
assinale a opção correta. 
 
(A) A execução de ações de saúde do 

trabalhador, em especial no que se refere 
à assistência ao trabalhador vítima de 
acidentes de trabalho, não está incluída 
no campo de atuação do SUS.  

(B) Os níveis de saúde expressam a 
organização social e econômica do país, 
tendo a saúde, como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, a atividade física, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

(C) A vigilância sanitária compreende um 
conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

(D) Os servidores que legalmente acumulam 
dois cargos ou empregos estão 
impedidos de exercer suas atividades em 
mais de um estabelecimento do SUS. 

(E) A vigilância epidemiológica é definida na 
lei como um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da 
saúde, abrangendo: I - o controle de bens 
de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo; e II 
- o controle da prestação de serviços que 
se relaciona, direta ou indiretamente, com 
a saúde. 

 

16 A Lei Complementar no 141, de 
13/01/2012, determina que serão consideradas 
despesas com ações e serviços públicos de 
saúde as referentes 
 
(A) À limpeza urbana e remoção de resíduos. 
(B) Ao pagamento de aposentadorias e 

pensões, inclusive dos servidores da 
saúde.  

(C) À vigilância em saúde, incluindo a 
epidemiológica e a sanitária. 

(D) À assistência à saúde que não atenda ao 
princípio de acesso universal.  

(E) Ao saneamento básico, inclusive quanto 
às ações financiadas e mantidas com 
recursos provenientes de taxas, tarifas ou 
preços públicos instituídos para essa 
finalidade. 

 
17 A Conferência da Saúde, prevista na              
Lei  no 8.142, de 1990, reunir-se-á a cada: 
 
(A) 6 meses. 
(B) 1 ano. 
(C) 18 meses. 
(D) 2 anos. 
(E) 4 anos. 
 
18  De acordo com a Lei no 8.142, de 
28/12/1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área de saúde, e dá 
outras providências, os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 
como:  
 
(A) Cobertura das ações e serviços de saúde 

a serem implementados pela União, por 
meio do Ministério da Saúde. 

(B) Investimentos extras, mesmo os não 
previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional.  

(C) Investimentos previstos no Plano Anual 
do Ministério da Saúde.  

(D) Despesas de custeio e de capital do 
Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e 
indireta. 

(E) Os recursos do FNS não podem destinar-
se a investimentos na rede de serviços, à 
cobertura assistencial ambulatorial ou 
hospitalar, mas sim às demais ações de 
saúde. 
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19 Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, o espaço geográfico contínuo, 
constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes e delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde, corresponde à(ao): 
 
(A) Porta de entrada. 
(B) Região de Saúde. 
(C) Mapa de saúde. 
(D) Rede de atenção à saúde. 
(E) Serviço especial de acesso Aberto. 
 
 
 
20 Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde − SUS poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. Nesse caso, 
 
(A) aos proprietários, administradores e 

dirigentes de entidades ou serviços 
contratados é possibilitado exercer cargo 
de chefia ou função de confiança no SUS.   

(B) as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos não terão preferência para 
participar do SUS por falta de previsão 
legal. 

(C) serão utilizadas regras de consórcios de 
direito privado, mantido o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato. 

(D) os critérios e valores para a remuneração 
dos serviços e os parâmetros de 
cobertura assistencial serão 
estabelecidos pelos prestadores, 
respeitando os valores de mercado e os 
preços devem ser justos. 

(E) a participação complementar dos 
serviços privados será formalizada 
mediante contrato ou convênio, 
observadas, a respeito, as normas de 
direito público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópico: Conhecimentos Específicos 

21  Na perspectiva de constituição de 
territórios e cidades saudáveis, sustentáveis e 
equitativas socialmente, identifique o modelo 
de abordagem e explicação, vinculados à 
compreensão dos ‘modos e estilos de vida’, 
derivados não só das escolhas pessoais, como 
de fatores culturais, práticas sociais e 
constituição do espaço. 
 
(A) Concepção Biologicista Linear de             

Causa-Efeito. 
(B) Explicação Multicausal. 
(C) História Natural da Doença. 
(D) Determinação Social da Saúde/Doença. 
(E) Unicausalidade. 
 
Responda às questões 22 e 23 a partir dos 
seguintes dados: 
 
Niterói 2017 
Fonte: DATASUS/MS 

 
22  O Coeficiente de Mortalidade Materna é 
de: 
 
(A) 0,76 (100.000). 
(B) 1,52 (10.000). 
(C) 2,87 (10.000). 
(D) 15,15 (1.000). 
(E) 31,57 (100.000). 
 
23  O Coeficiente de Mortalidade Perinatal, 
recomendado como o indicador mais 
apropriado para a análise da assistência 
obstétrica e neonatal, e de utilização dos 
serviços de saúde, de modo a dar visibilidade 
ao problema, e propiciar a identificação das 
ações de prevenção, para o alcance de ganhos 
mútuos, na redução das mortes evitáveis, é de: 
 
(A) 9,79 (1.000). 
(B) 9,69 (1.000). 
(C) 14,54 (1.000). 
(D) 14,68 (1.000). 
(E) 16,57 (1.000). 
 

População: 
491.807 

Mulheres: 
264.004 

Mulheres de 
15-49 anos: 

136.192 

Gestantes 
Estimada: 

6.967 

Óbito total: 
4.597 

Óbitos 
Mulheres 

Idade Fértil: 
132 

Óbitos 
Maternos: 2 

Nascidos 
Vivos: 6.336 

Óbitos Fetais: 
62 

Óbito Infantil 
Neonatal 

Precoce: 31 

Óbito Infantil 
Neonatal 
Tardio: 12 

Óbito Infantil                                                                            
Pós- Neonatal: 

18 
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24  Com frequência, estudos nos municípios 
buscam verificar possível existência de 
associação entre a ocorrência de 
agravos/doenças e as condições sociais, 
econômicas e ambientais de agregados de 
indivíduos (moradores de bairros). Estes 
estudos têm como característica: 
 
(A) Produzir falácia ecológica. 
(B) Apresentar informações sobre a doença 

e exposição de cada indivíduo. 
(C) Apoiar-se no uso da medida de 

associação, razão de incidências 
acumuladas. 

(D) Consumir altos custos. 
(E) Não gerar hipóteses etiológicas. 
 
 
25  Encontramos no “Diagnóstico                           
Socioeconômico de Niterói” como um dos 
componentes do “Projeto Niterói Que Queremos 
(Plano Estratégico 2013-2033)”, a preocupação 
com a nota geral IDSUS - Índice de Desempenho 
do SUS do município. Entre os indicadores do 
IDSUS abaixo, identifique o relacionado ao 
componente “Acesso Potencial da Atenção 
Básica”. 
 
(A) Cobertura com a vacina tetravalente. 
(B) Proporção de nascidos vivos de mães 

com 7 ou mais consultas de pré-natal. 
(C) Taxa de incidência de sífilis congênita. 
(D) Proporção de parto normal. 
(E) Proporção de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar bacilífera. 
 
 
 
26  A Escala de Coelho-Savassi é um dos 
instrumentos de diagnóstico e estratificação do 
risco familiar usado nos territórios de 
responsabilidade da Atenção Primária à Saúde. 
Dentre os Sentinelas de Risco apresentados a 
seguir, identifique o que recebe o maior Escore 
de Risco (valor = 3).  
 
(A) Desemprego. 
(B) Drogadição. 
(C) Acamado. 
(D) Analfabetismo. 
(E) Maior de 70 anos. 
 
 
 
 
 

27  A Fundação Municipal de Saúde de Niterói 
e a Universidade Federal Fluminense atuam 
integradas, objetivando a Prevenção e o Controle 
de um agravo muito frequente no estado do Rio de 
Janeiro, que tem como características: o agente 
habita a natureza e está presente no solo, palha, 
vegetais, espinhos, madeira; acomete os felinos 
(formas clínicas graves e disseminadas) pelo 
contato com o solo e o hábito de enterrar dejetos, 
afiar as unhas em vegetais secos ou em 
decomposição e autoinoculação por mordedura e 
arranhadura; afeta os humanos em situações 
ocupacionais, durante atividades com plantas e 
solo, e pelo contato com gotículas de secreção 
respiratória do gato, afetado na fase inicial da 
doença, e também por meio de mordeduras ou 
arranhaduras de gatos enfermos. Este agravo é: 
 
(A) Babesiose. 
(B) Histoplasmose. 
(C) Coccidioidomicose. 
(D) Esporotricose. 
(E) Blastomicose Sul-Americana. 
 
 
28  A adesão de Niterói ao Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 
permite identificar estratégias de melhoria do 
acesso e da qualidade dos serviços de saúde 
oferecidos. Para avaliar o item Vigilância – 
Tuberculose e Hanseníase, identifique, um dos 
indicadores utilizados, a seguir: 
 
(A) Incidência de Tuberculose. 
(B) Porcentual de abandono de tratamento 

de Tuberculose. 
(C) Média de atendimentos de Hanseníase. 
(D) Acesso regular e suficiente de 

medicamentos definidos pelo Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose 
(PNCT). 

(E) Índice de Busca Ativa de Casos, na 
Comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

29  Em unidade escolar com 160 alunos, 
ocorreu um surto de Doença Diarreica Aguda 
(DDA), de origem alimentar, e produziu os 
seguintes dados: 
 

Alimento Consumiram Consumiram 
e 

Adoeceram 

Estrogonofe 
de Frango 

145 30 

Salada de 
Batata 

130 75 

Pão com 
Ovo 

45 5 

Porção de 
Mamão 

120 1 

Sorvete de 
Creme 

35 6 

 
A Taxa de Ataque foi de: 
 
(A) 3,13% para consumo de Pão com Ovo. 
(B) 3,75% para consumo do Sorvete de Creme. 
(C) 18,75% para consumo do Estrogonofe de 

Frango. 
(D) 46,88% para consumo de Salada de Batata. 
(E) 57,69% para consumo de Salada de Batata. 
 
 
30  No documento Histórico dos Boletins de 
Balneabilidade das Praias de Niterói – 2020, 
publicado pelo Instituto Estadual de Ambiente 
(INEA), as coletas dos dias 03, 06, 13, 17 e 20 de 
fevereiro, indicaram Balneabilidade Imprópria para 
as praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, 
Icaraí, São Francisco e Charitas, segundo 
Resolução Conama nº 274/2000. O resultado de 
balneabilidade relativo à presença de coliformes 
termotolerantes pode indicar que o valor obtido foi: 
 
(A) Superior a 500 coliformes 

termotolerantes, em 20% ou mais de um 
conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, 
colhidas no mesmo local. 

(B) Na última amostragem, superior a 2.500 
coliformes termotolerantes. 

(C) Na última amostragem, superior a                       
400 coliformes termotolerantes. 

(D) Na última amostragem não maior do que 
1.000 coliformes termotolerantes. 

(E) No máximo de 250 coliformes 
termotolerantes, em 80% ou mais de um 
conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, 
colhidas no mesmo local. 

31 Niterói está presente na Região 
Metropolitana II e participa dela, da seguinte 
instância de pactuação, planejamento e 
promoção da gestão colaborativa: 
 
(A) Comissão Intergestora Regional – Metro II. 
(B) Conselho Estadual de Saúde. 
(C) Conselho Regional Metro II de Saúde. 
(D) Colegiados de Gestão Regional – Metro II. 
(E) Comissão Intergestora Bipartite – Seção 

Metro II. 
 
32   Regulação é uma ferramenta 
fundamental para garantir o acesso da 
população às ações e serviços de saúde.  
 
Analise as ações a seguir:   
 

 cadastramento de estabelecimentos e 
profissionais de saúde no Sistema de 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – SCNES. 

 cadastramento de usuários do SUS no 
sistema do Cartão Nacional de Saúde – 
CNS. 

 contratualização de serviços de saúde, 
segundo as normas e políticas específicas 
deste Ministério. 

 credenciamento/habilitação para a 
prestação de serviços de saúde.  
 

Tais ações pertencem a um componente da 
Política Nacional de Regulação (2008). 
Identifique-o. 
 
(A) Regulação do Acesso à Assistência. 
(B) Regulação de Sistemas de Saúde. 
(C) Regulação da Atenção à Saúde. 
(D) Centro Regulador de Alta Complexidade 

Municipal. 
(E) Central Nacional de Regulação de Alta 

Complexidade. 
 
33 No planejamento de aquisição e 
fornecimento de Medicamentos pertencentes 
ao Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica, a parte de recursos financeiros 
repassada pelo ente federal tem como base:  
 
(A) Hórus – Sistema Nacional da Assistência 

Farmacêutica. 
(B) Índice de Desempenho do SUS (IDSUS). 
(C) Índice de Gini. 
(D) Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). 
(E) Relatório Detalhado do Quadrimestre 

Anterior. 
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34 Dentro do Planejamento Integrado da 
Saúde, identifique o instrumento que: “Contém 
as ações que contribuem para o alcance dos 
objetivos e o cumprimento das metas do Plano 
de Saúde; as metas anuais para cada ação 
definida; os indicadores utilizados no 
monitoramento e na avaliação da 
Programação; e os recursos orçamentários 
necessários à sua execução”. 
 
(A) Relatório Anual de Gestão. 
(B) Programação Anual de Saúde. 
(C) Programação Geral das Ações e Serviços 

de Saúde. 
(D) Mapa de Saúde. 
(E) Contrato Organizativo da Ação Pública da 

Saúde. 
 
35  Em Niterói está implantado o CEREST - 
Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador, com características regionais. No 
planejamento das ações, identifique a opção  
que NÃO serão feitas pelo CEREST. 
 
(A) Exames admissionais, periódicos e 

demissionais. 
(B) Prestar assistência especializada aos 

trabalhadores acometidos por doenças 
e/ou agravos, relacionados ao trabalho. 

(C) Realizar promoção, proteção, 
recuperação da saúde dos trabalhadores. 

(D) Investigar as condições do ambiente de 
trabalho, utilizando dados 
epidemiológicos em conjunto com a 
Vigilância Sanitária. 

(E) Visitas técnicas aos locais de trabalho, 
com o objetivo de avaliar, eliminar, 
reduzir ou controlar situações de riscos à 
saúde, tornando os ambientes de 
trabalho mais saudáveis e seguros. 

 
36  Na constituição da rede de serviços de 
Média e Alta Complexidades, usam-se, entre 
outros, parâmetros assistenciais de cobertura e 
de produtividade. A Portaria no 1101/GM, de 12 
de junho de 2002, identifica a relação de 01 
(um) Tomógrafo por Raio X Computadorizado, 
para: 
 
(A) 40 leitos de Serviço de Emergência e 

Urgência. 
(B) 100 mil habitantes. 
(C) 250 leitos de internação em hospital 

geral. 
(D) 500 mil habitantes. 
(E) 500 leitos de internação em hospital 

especializado. 

37  O Plano Estratégico 2013-2033 da cidade 
(Niterói Que Queremos) identifica um conjunto 
de projetos para uma cidade “Saudável”. 
Dentre eles, o da “Universalização da Rede de 
Saneamento, com meta de 100% dos 
domicílios conectados à rede de esgoto até 
2020”. No momento, a cidade conta com 09 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). As 
ETEs de Camboinhas e de Itaipu atuam com 
tratamento em nível terciário de eficiência, 
objetivando: 
 
(A) Promover a sedimentação das partículas 

em suspensão. 
(B) Utilizar as bactérias para a decomposição 

da matéria orgânica presente no esgoto. 
(C) Remover 90% da carga orgânica. 
(D) Remover apenas sólidos grosseiros, 

flutuantes e matéria mineral 
sedimentável. 

(E) Retirar os compostos à base de 
nitrogênio e fósforo. 

 
38  Sobre o Abastecimento de Água para 
Consumo Humano, o Código Sanitário do 
Município de Niterói (2008) indica que: 
 
(A) O sistema de distribuição pode alternar 

presença de pressão positiva e manobra 
no serviço, em qualquer ponto da rede de 
distribuição. 

(B) Não há obrigatoriedade da fluoretação da 
água distribuída por meio de sistemas de 
abastecimento. 

(C) Toda água distribuída por sistema de 
abastecimento deve ser submetida, 
obrigatoriamente, após seu tratamento, a 
um processo de decantação física 
simples. 

(D) Os órgãos de vigilância em saúde, no 
âmbito de sua competência, colaborarão 
para a preservação de mananciais. 

(E) Somente os sistemas de abastecimento 
de água privado, individual, ou coletivo, 
estão sujeitos à fiscalização da 
autoridade sanitária competente. 
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39  Para o Código Municipal Ambiental de 
Niterói, considera-se infração muito grave: 
 

(A) Utilizar agrotóxicos ou biocidas em 
desacordo com as recomendações técnicas 
vigentes, que venham a causar dano ao 
meio ambiente e à saúde. 

(B) Efetuar queima ao ar livre, de materiais que 
comprometam de alguma forma o meio 
ambiente ou a sadia qualidade de vida. 

(C) Emitir ruídos, em desacordo com os 
padrões fixados, que coloquem em risco a 
saúde e o bem-estar. 

(D) Transportar, manusear e armazenar cargas 
perigosas, no território do Município, em 
desacordo com as normas da ABNT, a 
legislação e normas vigentes. 

(E) Causar poluição atmosférica que provoque 
a retirada, total ou parcial, ainda que 
momentânea da população. 

 
 
40  O Plano Diretor de Niterói (2019), no item 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, indica a 
elaboração de Planos de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde 
(RSS) e reconhece que: 
 
(A) Cada unidade hospitalar deve se utilizar 

de autoclavagem dos RSS, antes de seu 
recolhimento. 

(B) A incineração é importante tecnologia na 
redução do volume de resíduos. 

(C) Há necessidade de construção de um 
aterro sanitário específico, para esses 
resíduos. 

(D) Deve ampliar a área do aterro do Morro 
do Céu, para recebimento dos RSS. 

(E) Fica proibido o uso de incineradores para 
lixo hospitalar. 

 
 
41 A indústria naval tem papel importante na 
história e desenvolvimento da cidade, e se 
utilizou de uma prática de trabalho que 
objetivava limpar e reparar os cascos de 
navios, aumentando sua resistência e 
durabilidade. Esta atividade expôs, por longo 
período, os trabalhadores ao seguinte agravo, 
presente nas preocupações do campo da 
saúde destes trabalhadores: 
 
(A) Silicose. 
(B) Berilose. 
(C) Antracose. 
(D) Bissinose. 
(E) Dermatose Ocupacional. 

42   Já se pode perceber a redução de casos 
de agravos veiculados pelo Aedes aegypti em 
parte do município de Niterói, como resultado 
da implementação de nova estratégia de 
controle de vetores, coordenada pela 
FIOCRUZ/MS centrada na: 
 
(A) Introdução do larvicida Pyriproxyfen. 
(B) Dispersão de mosquitos machos 

transgênicos, com defeitos em seus 
espermatozoides. 

(C) Dispersão de Aedes aegypti que 
carregam a bactéria Wolbachia. 

(D) Dispersão em recursos hídricos, de 
bactéria entomopatogênica Bacillus 
thuringiensis israelensis, para o controle 
de Aedes aegypti. 

(E) Implantação domiciliar de Armadilhas 
Elétricas com LED. 

 
43  Para diagnóstico e planejamento de 
ações de vigilância, em saúde ambiental, o 
Ministério da Saúde aponta uso do seguinte 
modelo, orientado pela OMS (Matriz de 
Corvalán). 
 
(A) PHRA – Metodologia de avaliação de 

riscos em saúde pública. 
(B) PSR – Pressão, Estado e Resposta. 
(C) HEADLAMP – Análise de saúde 

ambiente para a tomada de decisão. 
(D) PSIR – Pressão, Estado, Impacto e 

Resposta. 
(E) FPEEEA – Força Motriz, Pressão, 

Estado, Exposição, Efeito e Ação. 
 
44  As Infecções Respiratórias Agudas (IRA) 
são estudadas como indicadores de saúde do 
Projeto VIGIAR - Vigilância em Saúde de 
Populações Expostas à Poluição Atmosférica. 
Identifique um deles. 
 
(A) Taxa de Internações Hospitalares por 

IRA, por 10.000 habitantes. 
(B) Incidência de 10 casos de IRA por                 

1.000 maiores de 60 anos. 
(C) Coeficiente de Mortalidade por Causa 

IRA, em 100.000 maiores de 60 anos. 
(D) Mortalidade Proporcional por IRA em 

menores de 5 anos. 
(E) Taxa de Óbito hospitalar por IRA, maior 

do que 60%. 
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45  Na efetivação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), segundo a RDC ANVISA no 
306/2004, Vacina recebe a classificação como 
grupo de resíduo: 
 
(A) A1 
(B) A2 
(C) A5 
(D) C 
(E) D 
 
46  Em processo de educação continuada, 
coordena-se treinamento relacionando 
Biossegurança e Processo de trabalho das 
equipes das unidades de Emergência e 
Urgência, e de Internação, em contexto de 
vigilância, sobre Coronavírus. Identifique a 
opção que NÃO apresenta Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) ou Equipamento de 
Proteção Respiratória (EPR) para uso pela 
equipe que fará a coleta e acondicionamento 
das amostras. 
 
(A) Luva de procedimento. 
(B) Máscara do tipo N95, FFP2 ou 

equivalente. 
(C) Avental de mangas compridas. 
(D) Máscara tipo Cirúrgica. 
(E) Óculos de proteção ou protetor facial. 
 
 
47  Na produção de informação e notícias 
sobre Suicídio, considerando o Efeito Werther 
(imitação de suicídios), é necessária atenção 
especial. Identifique a estratégia que NÃO 
deverá compor a cobertura de um suicídio. 
 
(A) Fontes de informação confiáveis e 

autênticas devem ser usadas. 
(B) As estatísticas devem ser interpretadas 

cuidadosa, e corretamente. 
(C) Expressões como “epidemia de suicídio” 

e “o lugar com a mais alta taxa de suicídio 
do mundo” devem ser evitadas. 

(D) Deve-se abandonar teses que explicam o 
comportamento suicida como uma 
resposta às mudanças culturais, ou à 
degradação da sociedade. 

(E) Descrições detalhadas do método usado 
e de como ele foi obtido. 

 
 
 
 
 
 

48  Estratégia de Desinstitucionalização 
dentro da organização da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS): 
 
(A) Iniciativas de Geração de Trabalho e 

Renda. 
(B) Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT). 
(C) Centros de Convivência e Cultura. 
(D) Unidade de Acolhimento. 
(E) Centros de Atenção Psicossocial nas 

suas diferentes modalidades. 
 
 
49  Criança de 9 anos chega à unidade de 
emergência com febre acima de 39 ºC e 
calafrios, de início súbito; cefaleia; náuseas e 
vômitos e dor muscular constante. Esteve          
10 dias antes em área de parque em Campinas 
que tinha presença de capivaras. Pode-se 
suspeitar, primeiramente, de: 
 
(A) Doença de Powassan. 
(B) Doença de Lyme. 
(C) Febre Maculosa Brasileira.  
(D) Hantavirose. 
(E) Febre de Lassa. 
 
 
50  Dispositivo do SUS que objetiva, entre 
outros, a promoção e produção do cuidado com 
a saúde, a partir da implantação de espaços 
públicos.  
 
(A) Viver sem Limite. 
(B) Melhor em Casa. 
(C) Programa Saúde na Escola. 
(D) Academia da Saúde. 
(E) Consultório na Rua. 
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