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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Desafios no caminho de uma escola para todos 
 

Escolhi o termo desafio como parte do título porque seu 
significado etimológico indica bem o que quero comentar. Ele 
vem do latim disfidare ou renunciar à própria fé (dis = 
afastamento e fides = fé). Na prática, significa aceitar concorrer 
novamente, mesmo imaginando-se vencedor. Isso acontece, 
por exemplo, quando se promulgam leis, aceitando-se os 
obstáculos de sua aplicação. Penso ser esse o caso ao 
assumirmos que a escola é para todos, quando historicamente 
ela se destinava à elite de alunos que aprendia e se 
comportava conforme suas exigências, isto é, quando era para 
poucos. As políticas públicas, mesmo se pretensamente 
resolveram o acesso à Educação, não sanaram duas questões 
primordiais: a aprendizagem e a convivência. Faço uma 
reflexão sobre alguns desafios para que a escola de hoje 
cumpra esses propósitos.  

Um dos maiores parece ser o de adaptar o currículo do 
Ensino Fundamental para período integral. Essa mudança 
supõe rever a quantidade de conteúdos a aprender, criar 
contraturnos, usar tutorias, diminuir a relação entre o 
número de alunos e o professor, investir nas séries iniciais, 
melhorar as condições de trabalho docente. Essas são 
apenas algumas estratégias entre tantas experimentadas no 
enfrentamento de um grande problema: a defasagem   
idade-série.  

Ao abrir-se para os “mais fracos”, quando antes era 
privilégio dos “mais fortes”, a escola deve compartilhar com 
a família a complexidade da Educação das crianças e dos 
jovens. Compartilhar significa cooperar fazendo a parte que 
lhe cabe, sabendo que as outras partes sempre serão da 
família e de outros agentes sociais ou culturais.  

Em uma sociedade orientada por descobertas científicas, 
reconhecer a importância da tecnologia se torna uma 
necessidade básica. Mas para não virar refém, as questões o 
quê, quanto, quando, como e por quê?, relacionadas ao uso 
de tablet, celular ou computador na sala de aula, são 
essenciais. Sem negar aos estudantes o uso de seu produto 
mais complexo e querido, não se pode esquecer que eles 
precisam do contato direto com a experiência por meio de um 
professor, suas transmissões, as tarefas propostas por ele e 
seus modos de ser e de agir.  

Observo que os jovens precisam também ser preparados 
para uma sociedade global, mas, igualmente, para uma vida 
cada vez mais individual, isto é, gerida por escolhas, valores e 
responsabilidades assumidas por cada um, ainda que seus 
efeitos possam alcançar a todos e ao planeta. Penso que a 
escola ainda não aprendeu a ensinar seus alunos a             
serem-si-mesmos!  

Que ela revise seus hábitos – deixe de ser lugar de 
homogeneidade e competição, transformando-se em uma 

escola da diversidade e da cooperação. Que reconheça que 
as diferenças permitem a abertura para uma pluralidade de 
valores, costumes, formas de aprendizagem e desenvol-
vimento. Antes, Educação correspondia ao que o educador 
transmitia aos educandos (educação = educador). Hoje, 
trata-se de aprender, o que se aplica tanto a alunos quanto 
a professores.  

É difícil mudar o olhar, comprometendo-se a trabalhar 
o melhor de cada aluno, professor e gestor dentro de suas 
possibilidades e necessidades. Para isso, temos de assumir 
que todos estão na escola – só falta aprenderem; e todos 
estão juntos – só falta saberem conviver.  

(Lino de Macedo. Revista Nova Escola. Fevereiro de 2016. Com 
adaptações.) 

 

Questão 01 
Considerando as ideias apresentadas no texto sobre a 
inclusão, é possível depreender que: 
A) A escola está restrita aos alunos especiais. 
B) Uma escola inclusiva está propensa a aprender e admitir 

a adversidade. 
C) As escolas, hoje em dia, estão preparadas para uma 

educação inclusiva. 
D) A escola está centralizada nos alunos desfavorecidos 

economicamente e excluídos. 
 

Questão 02 
Considerando o excerto “Ao abrir-se para os ‘mais fracos’, 
quando antes era privilégio dos ‘mais fortes’, a escola deve 
compartilhar com a família a complexidade da Educação 
das crianças e dos jovens.” (3º§), é possível inferir que:  
A) Antes, a escola era responsável pela educação das crianças 

e também dos jovens. 
B) “Abrir-se para os mais fracos” é o mesmo que declarar 

que a escola é inclusiva. 
C) Educar é uma missão paralela da família e escola; assim, 

é dever da escola realizar um trabalho de inclusão ligado 
à família. 

D) Ao estender a escola para todos, uma educação de 
qualidade e orientada por descobertas científicas será 
assegurada a todos os alunos envolvidos. 

 

Questão 03 
Considerando o excerto “Observo que os jovens precisam 
também ser preparados para uma sociedade global, mas, 
igualmente, para uma vida cada vez mais individual, isto é, 
gerida por escolhas, valores e responsabilidades assumidas 
por cada um, ainda que seus efeitos possam alcançar a 
todos e ao planeta.” (5º§), é possível afirmar que é fundamental 
que os jovens:  
A) Consigam vencer os seus problemas particulares. 
B) Sejam preparados para enfrentar uma sociedade competitiva 

e cheia de conflitos. 
C) Saibam tomar decisões sozinhos e assumam as suas 

responsabilidades. 
D) Aprendam na escola a conviver com todas as pessoas, 

inclusive as egocêntricas. 
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Questão 04 
Em “Faço uma reflexão sobre alguns desafios para que a 
escola de hoje cumpra esses propósitos.” (1º§), a expressão 
“propósitos” pode ser substituída, sem alteração semântica, 
por: 
A) Desafios. 
B) Encargos. 
C) Objetivos. 
D) Contratempos. 
 

Questão 05 
Considerando o trecho “Essas são apenas algumas estratégias 
entre tantas experimentadas no enfrentamento de um grande 
problema: a defasagem idade-série.” (2º§), é possível afirmar 
que a palavra assinalada significa: 
A) Técnicas. 
B) Disfunções. 
C) Intermitências. 
D) Consequências. 
 

Questão 06 
Considerando que os pronomes são palavras que substituem 
ou determinam os substantivos, assinale a associação INDEVIDA. 
A) “Que ela revise seus hábitos (...)” (6º§) – pronome pessoal 

reto. 
B) “Penso ser esse o caso ao assumirmos que a escola é para 

todos, (...)” (1º§) – pronome indefinido. 
C) “Essa mudança supõe rever a quantidade de conteúdos a 

aprender (...)” (2º§) – pronome possessivo. 
D) “Compartilhar significa cooperar fazendo a parte que lhe 

cabe, (...)” (3º§) – pronome pessoal oblíquo. 
 

Questão 07 
No segmento “Observo que os jovens precisam também ser 
preparados para uma sociedade global, mas, igualmente, 
para uma vida cada vez mais individual (...)” (5º§), a 
expressão “mas” expressa ideia de: 
A) Razão; motivo. 
B) Conclusão; finalidade. 
C) Circunstância de tempo. 
D) Oposição de pensamento. 
 

Questão 08 
Em “Penso ser esse o caso ao assumirmos que a escola é para 
todos, quando historicamente ela se destinava à elite de alunos 
que aprendia e se comportava conforme suas exigências, isto é, 
quando era para poucos.” (1º§), o sinal indicativo de crase foi 
devidamente aplicado. Tal fato também ocorre em: 
A) O professor recorreu à aluna, a fim de ter uma conversa 

sincera e respeitosa. 
B) Na escola, há uma pressão por parte da coordenação em 

relação à conteúdo, disciplina e cumprimento de horários. 
C) Durante o momento de aprendizagem, todas às partes 

envolvidas trocam experiências, informações e conhecimentos. 
D) É à partir da maneira de ensinar do educador que o aluno 

pode ou não se sentir mais receptivo a aprender o 
conteúdo.  

Questão 09 
No fragmento “As políticas públicas, mesmo se pretensamente 
resolveram o acesso à Educação, não sanaram duas questões 
primordiais: a aprendizagem e a convivência.” (1º§), o termo 
destacado, considerando o contexto em que se encontra 
empregado, exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Incerteza. 
C) Afirmação. 
D) Possibilidade. 
 

Questão 10 
Levando em consideração que o ser de quem se informa 
algo denomina-se sujeito, assinale a afirmativa transcrita 
do texto que evidencia sujeito simples. 
A) “Para isso, temos de assumir que todos estão na escola 

(...)” (7º§) 
B) “Faço uma reflexão sobre alguns desafios para que a 

escola de hoje cumpra esses propósitos.” (1º§) 
C) “Escolhi o termo desafio como parte do título porque seu 

significado etimológico indica bem o que quero comentar.” 
(1º§) 

D) “As políticas públicas, mesmo se pretensamente resolveram 
o acesso à Educação, não sanaram duas questões primordiais: 
a aprendizagem e a convivência.” (2º§) 

 

Questão 11 
Em “Antes, Educação correspondia ao que o educador 
transmitia aos educandos (educação = educador).” (6º§), 
os parênteses foram utilizados para: 
A) Assinalar ironia. 
B) Realçar uma expressão significativa. 
C) Marcar uma suspensão da explicação. 
D) Esclarecer o que foi mencionado anteriormente. 
 

Questão 12 
De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e, 
ainda, a vigência do Novo Acordo Ortográfico, assinale a 
afirmativa que apresenta ERRO de grafia. 
A) A escola inclusiva reconhece e respeita as diferenças dos 

alunos. 
B) As novas tecnologias e mídias sociais estão revolucionando 

a forma de ensinar e aprender. 
C) Na escola, pode-se dizer que a interação professor e 

aluno é imprecindível para que ocorra o sucesso no 
processo ensino-aprendizagem. 

D) É preciso considerar que o diálogo é a melhor reposta 
para os problemas em sala de aula. 

 

Questão 13 
Há ERRO de concordância em: 
A) Havia vários professores esperando. 
B) Os estudantes foram impedidos de entender a verdade. 
C) Os alunos estão cada vez mais autônomos e conectados. 
D) Hoje em dia, os professores trabalham com menas alegria. 
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Questão 14 
No trecho “Essas são apenas algumas estratégias entre 
tantas experimentadas no enfrentamento de um grande 
problema: a defasagem idade-série.” (2º§), os dois-pontos 
têm como finalidade: 
A) Caracterizar suspense. 
B) Esclarecer uma dúvida. 
C) Ressaltar uma objeção. 
D) Evidenciar uma explicação. 
 

Questão 15 
Assinale a afirmativa INCORRETA em relação à regência 
nominal. 
A) Os alunos estão descontentes com a prova. 
B) Ela está apta em assumir a direção educacional. 
C) A união entre professor e aluno é muito significante. 
D) A escola é capaz para trabalhar com crianças especiais. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 16 
A América Latina refere-se ao conjunto de países marcados 
pela herança colonial ibérica. Estes países possuem algumas 
condições comuns, como o fato de terem sido colonizados 
pelos países Portugal, Espanha e França. Quanto aos 
aspectos políticos, sociais e econômicos da América Latina, 
é INCORRETO afirmar que: 
A) As principais atividades econômicas são o extrativismo, a 

agropecuária, a indústria, o comércio e os transportes. 
B) No início do século XXI, ocorreu a consolidação dos regimes 

democráticos nos países latino-americanos elevando o 
ritmo do crescimento econômico. 

C) A cocaína é um dos mais sérios problemas que envolvem 
os países latino-americanos. Originalmente plantada na 
Colômbia, no Peru e na Bolívia, a folha de coca é a base 
da produção de cocaína. 

D) Os programas governamentais de transferência de renda 
têm contribuído para uma alta expressiva nos indicadores 
de pobreza, aumentando, assim, o desemprego, a falta de 
moradia e o saneamento básico.  

 

Questão 17 
“Permite ao empregador convocar o empregado em dias e 
horários alternados; não há jornada de trabalho e salário 
fixados.  O salário será calculado com base no salário mínimo 
ou na remuneração de empregado regular da mesma 
função.” Quanto aos tipos de contrato de trabalho 
estabelecidos após a Reforma Trabalhista, o trecho citado 
refere-se à(ao): 
A) Trabalho intermitente. 
B) Novo regime de contratação dos estagiários. 
C) Novo programa de incentivo aos jovens aprendizes. 
D) Nova forma de contratação das empresas de administração 

pública. 
 
 
 

Questão 18 
Um dos pilares da Operação Lava Jato no combate à 
impunidade, a prisão após condenação em segunda instância 
deve ser revista pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O 
Presidente da Corte, Dias Toffoli, decidiu marcar o 
julgamento definitivo do mérito de três ações que contestam 
a prisão de condenados pela Justiça antes de se esgotarem 
todos os recursos – “o trânsito em julgado”. Em relação à 
Operação Lava a jato, analise as afirmativas a seguir. 
I. As empreiteiras concorreriam entre si, em licitações, para 

conseguir os contratos da Petrobras, e a estatal contrataria 
a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor preço. 
Neste caso, as empreiteiras se cartelizaram em um “clube” 
para substituir uma concorrência real por uma concorrência 
aparente.  

II. O nome decorre do uso de uma rede de postos de 
combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar 
recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações 
criminosas inicialmente investigadas. 

III. Os operadores financeiros ou intermediários eram 
responsáveis não só por intermediar o pagamento da 
propina, mas, especialmente, por entregar a propina 
disfarçada de dinheiro limpo aos beneficiários. 

IV. A ex-presidente Dilma Rousseff foi acusada de obstrução 
da Justiça ao nomear Michel Temer como Chefe da Casa 
Civil, na semana que ele seria intimado a depor com o 
intuito de garantir o foro privilegiado e, assim, esquivando 
do processo judicial.  

Está correto o que se afirma em:  
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas uma afirmativa está correta. 
C) Todas as afirmativas estão incorretas. 
D) Apenas uma afirmativa está incorreta. 
 

Questão 19 
Várias pessoas foram detidas nesta sexta-feira (20/09/2019), no 
Cairo, quando se manifestavam para exigir a renúncia do 
Presidente Egípcio, Abdel Fatah al-Sisi. Pequenas manifestações 
antigovernamentais também aconteceram durante a noite em 
outras cidades do país, mas a polícia rapidamente dispersou os 
manifestantes. Na capital, centenas de pessoas se manifes-
taram na Praça Tahrir, o epicentro do levante de 2011 que levou 
à queda do Presidente Hosni Mubarak. Considerando as 
manifestações no Egito, é correto afirmar que: 
A) Têm como objetivo lutar contra a invasão da Líbia ao 

território fronteiriço com o Egito.  
B) São contra as regras de comercialização da exportação de 

petróleo, atividade essencial para a capitação de receitas 
financeiras para o país. 

C) As manifestações antigovernamentais são comuns no 
Egito, sendo amparadas por uma lei após o golpe militar 
liderado por Abdel Fatah al-Sisi. 

D) Os protestos foram precedidos de vários apelos nas redes 
sociais, principalmente do empresário e ator egípcio 
Mohamed Ali, que vive exilado na Espanha. 
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Questão 20 
Os ecologistas do movimento de desobediência civil 
Extinction Rebellion (XR) iniciaram uma série de grandes 
protestos em Londres, apesar da proibição de manifestações 
decretada pela polícia britânica, em sua segunda semana de 
mobilização mundial contra a crise climática. Para denunciar 
a ausência de um “plano que apoie a descarbonização da 
economia britânica”, a cofundadora do movimento Gail 
Bradbrook bateu com um martelo nas janelas do Ministério 
Britânico dos Transporte, diante de outros ativistas. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/ 
10/15/extinction-rebellion-desafia-proibicao-de-protestos-em-

londres.ghtml. Acesso em: 15/10/2019.) 
 

 

Quanto ao aquecimento global, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. É o processo de mudança da temperatura média global 

medida especificamente nos oceanos.  
II. O mundo, nos últimos anos, sofreu com eventos climáticos 

extremos, como secas e incêndios na Califórnia, tsunamis 
na Ásia, degelo do Ártico, furacões na América e escassez 
hídrica no sudeste do Brasil. 

III. O principal problema climático que afeta todo o planeta 
é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural 
responsável pela manutenção do calor na Terra e que 
vem apresentando uma maior intensidade em razão da 
poluição do ar resultante das práticas humanas. 

IV. Em decorrência dos desdobramentos ambientais das 
Revoluções Industriais, foi o período mais quente da 
história desde o término da última glaciação, com um 
aumento médio de 0,7°C nas temperaturas de todo o 
planeta. 

Está correto o que afirma em: 
A) Apenas a afirmativa III está correta. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa II está incorreta. 
D) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 21 
As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as 
demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no 
Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade 
da atenção à saúde da população. Quanto às suas práticas 
e processos de trabalho, é correto afirmar que elas são 
voltadas, EXCETO: 
A) Vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos 

acidentes e violências. 
B) Vigilância da saúde do trabalhador restringida apenas ao 

ambiente de trabalho. 
C) Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para 

a resposta às emergências de saúde pública. 
D) Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e 

do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse à 
saúde. 

Questão 22 
Em relação ao campo de atuação, cabe à Vigilância Sanitária 
desenvolver um conjunto de ações relacionadas aos bens, 
produtos e serviços. Considerando as áreas de atuação da 
Vigilância Sanitária, analise as afirmativas a seguir. 
I. Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e 

demais insumos, processos e tecnologias. 
II. Saneantes destinados à higienização, desinfecção ou 

desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e 
coletivos. 

III. Imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e 
hemoderivados. 

IV. Radioisótopos para uso diagnóstico in vivo, radiofármacos 
e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas uma afirmativa está correta. 
C) Apenas uma afirmativa está incorreta. 
D) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
 

Questão 23 
O Ministério da Saúde publicou, no Diário Oficial da União 
(DOU), a Portaria nº 2.722, que libera R$ 206 milhões para 
que estados e municípios possam reforçar ações e medidas 
locais, no âmbito da Atenção Primária e da Vigilância à 
Saúde. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, o controle 
de surtos e a interrupção da transmissão do sarampo, e 
outras doenças possíveis de imunização, em todo o país. 
Para serem beneficiados pelo reforço financeiro, os 
municípios precisam cumprir duas metas; assinale-as. 
A) Manter o atendimento de 24 horas nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS); reduzir 80% da fila de espera para 
exames de alta complexidade. 

B) Diminuir mais 80% dos casos de dengue; reforçar a 
prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, 
incluindo o uso de drogas entorpecentes e o uso nocivo 
do álcool. 

C) Reduzir os casos de AIDS, tuberculose, malária e doenças 
tropicais negligenciadas; reduzir e combater a hepatite, 
doenças transmitidas pela água, dentre outras doenças 
transmissíveis. 

D) Atingir 95% de cobertura vacinal, da primeira dose da 
tríplice viral em crianças de 12 meses de idade; informar 
o estoque das vacinas de poliomielite, tríplice e 
pentavalente às Secretarias de Saúde dos Estados e ao 
Ministério da Saúde. 

 

Questão 24 
Em saúde pública, o poder exercido pelo Estado para 
fiscalizar e estabelecer padrões, normas e resoluções para 
serviços, produtos, estabelecimentos e atividades públicas 
ou privadas em prol do interesse coletivo define: 
A) Regulação. 
B) Descentralização. 
C) Gestão do trabalho. 
D) Gestão participativa. 
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Questão 25 
O digiSUS é a estratégia do Ministério da Saúde (MS) de 
incorporação da saúde digital (e-Saúde) como uma dimensão 
fundamental para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação 
ao digiSUS, marque  V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) A disponibilização e uso das informações abrangentes, 

de forma precisa e segura, visa à melhoria constante 
da qualidade dos serviços, dos processos e da atenção 
à saúde. 

(     ) Trata-se de uma iniciativa formada a partir de experiências 
historicamente acumuladas por um conjunto de atores 
(gestores, especialistas, pesquisadores, representantes de 
entidades e de conselhos de classe) envolvidos no 
desenvolvimento de Tecnologias de Comunicação e 
Informação (TIC) em saúde. 

(     ) A estratégia e-Saúde do Brasil foi embasada no método 
proposto pelo National eHealth Strategy Toolkit, 
publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em conjunto com a União Internacional de 
Telecomunicações (UIT). 

(     ) É possível mensurar, organizar e redistribuir a fragmentação 
das iniciativas do e-Saúde no SUS e aprimorar a governança 
da estratégia. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 

Questão 26 
A fim de ampliar o atendimento à população que procura o 
Sistema Único de Saúde (SUS) para cuidar da saúde, o 
Ministério da Saúde credenciou 1.878 novas equipes formadas 
por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, além de profissionais de saúde bucal, 
como cirurgiões-dentistas e técnicos em saúde bucal. Levando 
em consideração as atividades básicas de uma Equipe de 
Saúde da Família, analise as afirmativas a seguir. 
I. Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à 

comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 
direitos de saúde e as bases legais que os legitimam. 

II. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações 
formais e informais existentes na comunidade para o 
enfrentamento conjunto dos problemas. 

III. Executar, de acordo com a qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de Vigilância à Saúde e de 
Vigilância Epidemiológica, nos diversos ciclos da vida. 

IV. Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada 
referência do caso, seja na rede pública ou na rede 
particular. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
 

Questão 27 
“Promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e 
difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um 
agente da cidadania. Estes são os conceitos que pautam a 
atuação da ____________________ vinculada ao Ministério 
da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia 
em saúde da América Latina.” Assinale a alternativa que 

completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) ANVISA 
B) FUNASA 
C) HEMOBRÁS 
D) Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
 

Questão 28 
O município de Uruguaiana (RS) foi palco do Workshop Saúde 
nas Fronteiras do Mercosul que reuniu, entre os dias 7 e 8 de 
outubro, representantes dos Ministérios da Saúde da 
Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Brasil. O encontro teve 
como objetivo elaborar projetos de qualificação da assistência 

em saúde prestada à população que vive em municípios 
fronteiriços, dos dois lados da fronteira. Podemos afirmar que 
a responsabilidade por formular políticas públicas orientadoras 
da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da 
regulação profissional na área da saúde no Brasil é da: 
A) Secretaria da Atenção Primária. 
B) Secretaria de Vigilância em Saúde. 
C) Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
D) Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

do Ministério da Saúde (SCTIE). 
 

Questão 29 
No âmbito administrativo, são consideradas atribuições 
comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, EXCETO: 
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde. 
C) Organizar e coordenar o sistema de informação de saúde. 
D) Administrar os recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde. 
 
Questão 30 
A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra 
o sarampo de 2019 teve seu “Dia D” no sábado, dia 19 de 
outubro. Nessa data, os postos de saúde estavam abertos 
para dar a vacina contra esse vírus especificamente a 
crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Sabe-se que o 
sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por 
toda a vida ou causar o óbito. A vacina é a única maneira 
de evitar que isso aconteça. São complicações do sarampo 
que podem ocorrer quando criança, EXCETO: 
A) Pneumonia.  
B) Encefalite aguda. 
C) Sangramentos no nariz, boca e olhos. 
D) Otite média aguda (infecções de ouvido). 
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CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
Em resposta ao aumento de casos de sarampo no país, o 
Ministério da Saúde começou a enviar, em agosto deste 
ano, doses extras da vacina tríplice viral para todos os 
estados brasileiros, a fim de garantir, dentre outras, a dose 
extra contra o sarampo em todas as crianças de seis 
meses a 11 meses e 29 dias de idade. Sobre esta dose da 
vacina, a chamada “dose zero”, afirma-se corretamente: 
A) A chamada “dose zero” não é considerada válida para 

fins do Calendário Nacional de Vacinação da criança. 
B) As crianças que receberam a “dose zero” não devem 

receber a primeira dose do esquema de vacinação da 
tríplice viral. 

C) As crianças que receberam a “dose zero” não devem 
receber a segunda dose do esquema de vacinação da 
tríplice viral. 

D) A vacinação de rotina das crianças que receberem esta 
dose deve ser alterada, conforme orientação do 
Ministério da Saúde. 

 

Questão 32 
Alguns termos são frequentemente utilizados na Epidemi-
ologia; um deles é a palavra “surto”. Em relação a esse 
termo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Pode ser referido também como “evento inusitado em 

saúde pública”.  
B) Para ser considerado surto, devem ser registrados, no 

mínimo, dez casos de determinada doença ou agravo.  
C) Situação em que há aumento, acima do esperado, na 

ocorrência de doença em uma área, em determinado 
período. 

D) Situação em que há aumento, acima do esperado, na 
ocorrência de doença entre um grupo específico de 
pessoas, em determinado período. 

 

Questão 33 
O tratamento do paciente com diarreia sem sinais de 
desidratação pode ser realizado no domicílio. Porém, algumas 
orientações devem ser passadas ao paciente ou cuidadores. 
Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) A solução de reidratação oral não substitui as refeições. 
(     ) Para adultos e crianças, a alimentação habitual deve 

ser mantida. 
(     ) Quando ocorre na criança, o aleitamento materno deve 

ser suspenso. 
(     ) A Solução de Reidratação Oral (SRO) deve ser oferecida 

de duas em duas horas. 
A sequência está correta em  
A) V, V, F, F.   
B) V, F, F, V.  
C) F, V, V, F.  
D) F, F, V, V. 
 
 

Questão 34 
Vários tipos de insulinas estão disponíveis para o tratamento 
da Diabetes mellitus, tendo variação, além da indicação, no 
tempo de ação e na posologia. Diante do exposto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A insulina ultrarrápida deve ser administrada imediatamente 

após as refeições. 
II. A insulina NPH pode ser administrada pelas vias subcutânea 

e endovenosa. 
III. A insulina regular é considerada de efeito rápido por ter 

seu efeito iniciado com cerca de 30 minutos após a 
injeção.   

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) II.  
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
 

Questão 35 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, o 
financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 
responsabilidade: 
A) Conjunta dos Municípios, Estados, Distrito Federal e 

União. 
B) Apenas do Município, podendo receber ajuda estadual e 

federal mediante pactuação.  
C) Apenas da União, cabendo aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios direcionarem os recursos para o setor da 
saúde.   

D) Apenas do Município, do Estado e do Distrito Federal, 
cabendo à União a responsabilidade pela fiscalização dos 
investimentos em saúde. 

 

Questão 36 
A cistite é uma das manifestações da Infecção do Trato 
Urinário (ITU), sendo uma queixa muito comum nos serviços 
de saúde e mais frequente na mulher adulta. Este fato se 
deve, principalmente: 
A) Por motivos genéticos. 
B) Por motivos de variação de pH vaginal. 
C) A aspectos anatômicos e comportamentais da mulher. 
D) Por motivos exclusivamente ligados aos hábitos sexuais 

da mulher.  
 

Questão 37  
O Ministério da Saúde recomenda que, em algumas 
situações, orientações sejam passadas à população para o 
tratamento intradomiciliar da água para o consumo 
humano. Quando não puder ser filtrada, uma precaução é 
colocar duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 
litro de água para beber e aguardar um período de, no 
mínimo: 
A) 15 minutos. 
B) 30 minutos.  
C) 45 minutos.  
D) 60 minutos. 
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Questão 38 
A Triagem Neonatal, conhecida como “teste do pezinho”, 
permite identificar precocemente diversas doenças congênitas 
complexas que podem não ter sintomas aparentes nos     
recém-nascidos. Sobre as recomendações do Ministério da 
Saúde para este teste, assinale a afirmativa correta. 
A) A coleta do exame deve ser realizada preferencialmente 

entre o 3º e o 5º dia de vida da criança.  
B) O local de coleta do exame deve estar refrigerado por ar 

condicionado, a fim de garantir um ambiente frio.  
C) O sangue deve ser colhido no calcanhar e a criança deve 

estar posicionada em decúbito ventral no colo de um 
adulto.   

D) Deve ser realizada a assepsia no local de coleta com 
álcool iodado, massageando bem o local para ativar a 
circulação. 

 

Questão 39  
Até os seis meses de idade, o bebê a termo, amamentado 
por uma mãe saudável, não necessita de nenhum outro 
alimento. Sobre o aleitamento materno, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
A) O cigarro não é contraindicação à amamentação. 
B) O leite do início da mamada contém mais água do que o 

leite do final da mamada. 
C) Além de outras patologias, a amamentação confere 

proteção ao bebê contra a hipertensão e diabetes.  
D) Recomenda-se que a criança seja amamentada em 

horários regulares e com duração de, no máximo, vinte 
minutos em cada mama. 

 

Questão 40 
A nomenclatura cirúrgica visa indicar o procedimento 
cirúrgico a ser realizado, sinalizando para a equipe do 
centro cirúrgico o instrumental cirúrgico, os artigos, os 
equipamentos e os acessórios apropriados a cada tipo de 
cirurgia. É formada por um prefixo que designa a parte do 
corpo relacionada com a cirurgia e por um sufixo que indica 
o ato cirúrgico a ser realizado. O termo “scopia” é um sufixo 
que tem como significado: 
A) Punção. 
B) Fechamento. 
C) Visualização do interior do corpo. 
D) Alteração da forma e/ou função de um órgão.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   



   



   



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, feita de material 

transparente, e de ponta grossa. Não é permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem 

a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de 

consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.  

2. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares, carteiras e etc. 

3. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para todos os cargos no turno da 

manhã e tarde. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização das provas. 

5. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo 

(Saúde) e (Educação), Médio com Habilitação em Magistério, Médio Completo e Médio Técnico Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo. Ao receber o material de realização das 

provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Respostas, devidamente assinado no local indicado. 

7. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar a 

partir dos 90 (noventa) minutos após o início da realização das provas; contudo, não poderá levar consigo o Caderno 

de Provas. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 

de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da 

Unidade de Aplicação. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O gabarito oficial preliminar da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço 

eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min do dia seguinte a sua realização. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da Prova Escrita Objetiva de Múltipla 

Escolha disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos, por 

meio do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

 




