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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Em maio, encerrei uma palestra sobre a Amazônia e a 

criação de futuro, na universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, afirmando que a esperança, assim como o deses-
pero, é um luxo que não temos. Com um planeta superaque-
cendo, não há tempo para lamentações e para melancolias. 
Precisamos nos mover, mesmo sem esperança. Assim que 
terminei, um grande empresário brasileiro fez uma manifes-
tação em defesa da esperança e foi aplaudido entusiastica-
mente por parte da plateia. A esperança, e não a destruição 
acelerada da Amazônia ou a emergência climática global, foi 
o assunto do debate que veio a seguir. Alguns entenderam 
que eu era uma espécie de inimiga da esperança e, portanto, 
uma inimiga do futuro (deles). A reação é reveladora de um 
momento em que a novíssima geração, a das crianças e 
adolescentes, tem enfiado o dedo na cara dos adultos e man-
dado eles crescerem. 

A esperança tem uma longa história, e espero que algum 
dia alguém a escreva. Das religiões à filosofia, do marketing 
político ao mundo das mercadorias do capitalismo. Num pla-
neta com chão cada vez mais movediço, em que os estados- 
-nação se desmontam, a esperança tem progressivamente 
ocupado o lugar da felicidade como um ativo de mercado. 
Lembram que até bem pouco tempo atrás todo mundo era 
obrigado a ser feliz? E quem afirmava não ser tinha uma 
deformação de alma ou estava doente de depressão? 

A “felicidade” como mercadoria já foi bem dissecada por 
diferentes áreas do conhecimento e pela experiência co-
tidiana de cada um. Convertida em produto do capitalismo, 
no qual era objeto de consumo que supostamente se garantia 
por mais consumo, hoje perdeu valor de mercado, ainda que 
continue eventualmente a abarrotar as prateleiras de livros 
de autoajuda. A esperança vai ocupando o seu lugar num 
momento em que o futuro se desenha sombriamente como 
um futuro num planeta pior. 

O que levei para a parte final da minha palestra foi o que 
me parece o mais fascinante desta época: aquela que talvez 
seja a primeira geração sem esperança. Ao mesmo tempo, é 
também a geração que rompeu o torpor desse momento 
histórico marcado por adultos infantilizados, que alternam 
paralisia e automatismo, também no ato de consumir. Ao 
romper o torpor, essa geração deu esperança à geração de 
seus pais. O impasse em torno da esperança é revelador do 
impasse entre a geração que levou ao paroxismo o consumo 
do planeta, a dos pais, e a geração que vai viver no planeta 
esgotado por seus pais. 

A geração sem esperança tem a imagem de Greta 
Thunberg, a garota sueca que, em agosto do ano passado, 
com apenas 15 anos, iniciou uma greve escolar solitária em 
frente ao parlamento em Estocolmo. E, de lá para cá, já inspi-
rou duas greves globais de estudantes pelo clima, levando 

para as ruas do mundo centenas de milhares de crianças e 
adolescentes em cada uma delas. Greta, que se tornou uma 
das pessoas mais influentes do planeta em menos de um ano, 
comparando-se com as virtudes geralmente atestadas por 
autoridades internacionais, é reconhecida por declarações 
tão brilhantes quanto afiadas. Em uma delas, responde aos 
adultos que olham extasiados para seu rosto de boneca de 
souvenir e confessam de olhos úmidos que ela e sua geração 
os enche de esperança. A adolescente, hoje com 16 anos, diz: 
“Nossa casa está em chamas. Eu não quero a sua esperança, 
não quero que vocês sejam esperançosos. Eu quero que vocês 
entrem em pânico, quero que vocês sintam o medo que eu 
sinto todos os dias. Eu quero que vocês ajam, que ajam como 
se a casa estivesse em chamas, porque ela está”. 

Em vez de recusar o que ela diz, os adultos deveriam 
escutá-la com toda a atenção. O que testemunhamos é 
talvez a primeira geração a perceber que não tem tempo 
para esperar os pais resolverem o problema que até hoje só 
agravaram – e muito. Penso que, diante do impossível, pre-
cisamos criar um ser novo, fazer algo que nunca fizemos, nos 
arriscar a ser o que não sabemos. O futuro precisa também 
se desinventar como conceito de futuro para voltar a ser 
imaginado. Ou o futuro precisa se descolar dos conceitos 
hegemônicos de futuro para se abrir a outras possibilidades 
de ser pensado como futuro. Talvez não tenha nem mesmo 
o nome de futuro, mas outros. Esse futuro desinventado de 
futuro está sendo tecido por experiências de minorias vindas 
de outros territórios cosmopolíticos. Entre tantas más notí-
cias, há uma ótima: por caminhos surpreendentes, a nova 
geração de suecas está vindo como índio. 
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em: https:// 
brasil.elpais.com/brasil/2019/06/05/politica/1559743351_956676.html.  

Acesso em: 12/12/2019.) 
 

 
Questão 01 
Considere as seguintes afirmativas relacionadas ao uso do 
acento indicativo de crase existente no excerto “(...) essa 
geração deu esperança à geração de seus pais.” (4º§). 
I. O verbo “dar” é transitivo direto, não requisitando o uso 

de preposição. 
II. Caso a palavra “geração” aparecesse flexionada no plural, 

não haveria uso do acento indicativo de crase se o termo 
“à”, que o antecede, permanecesse no singular. 

III. Se o trecho “essa geração deu esperança” fosse flexio-
nado no plural, ou seja, “essas gerações deram espe-
rança”, o acento indicativo de crase deveria ser abolido 
na sequência da oração. 

É correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 
 
 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/15/internacional/1552653279_352247.html
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Questão 02 
Quando se flexiona o grau de um adjetivo, evidencia-se a 
intensidade da qualidade que ele quer expressar. No caso 
do termo “novíssima” (1º§), que representa a flexão do 
adjetivo “novo”, foi usado o:  
A) Superlativo. 
B) Comparativo de igualdade. 
C) Comparativo de inferioridade. 
D) Comparativo de superioridade. 
 
Questão 03 
No fragmento “Alguns entenderam que eu era uma espécie 
de inimiga da esperança e, portanto, uma inimiga do futuro 
(deles).” (1º§), as vírgulas foram usadas para separar uma: 
A) Expressão retificativa. 
B) Conjunção pospositiva. 
C) Oração adverbial reduzida. 
D) Oração adjetiva explicativa. 
 
Questão 04 
Assinale o termo que corresponde a um dos significados da 
palavra “paralisia” (4º§), podendo, assim, substituí-la no 
texto sem distorcê-lo. 
A) Pirraça. 
B) Repulsa. 
C) Marasmo. 
D) Recalcitração.  
 
Questão 05 
Assinale a alternativa que mostra uma frase extraída do 
texto em que há, na palavra ou expressão sublinhada, a 
presença do sentido conotativo. 
A) “(...) a novíssima geração, a das crianças e adolescentes, 

tem enfiado o dedo na cara dos adultos e mandado eles 
crescerem.” (1º§) 

B) “A esperança, e não a destruição acelerada da Amazônia 
ou a emergência climática global, foi o assunto do debate 
que veio a seguir.” (1º§) 

C) “Assim que terminei, um grande empresário brasileiro fez 
uma manifestação em defesa da esperança e foi 
aplaudido entusiasticamente por parte da plateia.” (1º§) 

D) “A geração sem esperança tem a imagem de Greta 
Thunberg, a garota sueca que, em agosto do ano 
passado, com apenas 15 anos, iniciou uma greve escolar 
solitária em frente ao parlamento em Estocolmo.” (5º§)
  

Questão 06 
Na frase “A geração sem esperança tem a imagem de Greta 
Thunberg (...)” (5º§), quanto à sua predicação, o verbo 
sublinhado é:  
A) Bitransitivo.  
B) Intransitivo. 
C) Transitivo direto.  
D) Transitivo indireto. 
 

Questão 07 
No excerto “Greta, que se tornou uma das pessoas mais 
influentes do planeta em menos de um ano, comparando- 
-se com as virtudes geralmente atestadas por autoridades 
internacionais, é reconhecida por declarações tão brilhan-
tes quanto afiadas. Em uma delas, responde aos adultos 
que olham extasiados para seu rosto de boneca de souvenir 
e confessam de olhos úmidos (...)” (5º§), o pronome subli-
nhado está fazendo a retomada anafórica do termo:  
A) Pessoas.  
B) Virtudes. 
C) Autoridades. 
D) Declarações.  
 
Questão 08 
No trecho “Convertida em produto do capitalismo, no qual 
era objeto de consumo que supostamente se garantia por 
mais consumo, hoje [a felicidade] perdeu valor de mercado, 
ainda que continue eventualmente a abarrotar as prate-
leiras de livros de autoajuda.” (3º§), a locução conjuntiva 
sublinhada expressa ideia de: 
A) Condição. 
B) Conclusão.  
C) Concessão.  
D) Comparação.  
 
Questão 09 
Com base exclusivamente no que é explicitado pelo texto, 
é correto afirmar que: 
A) Diferentes áreas do conhecimento já dissecaram a mer-

cadoria como felicidade. 
B) Fazer algo nunca antes feito e nos arriscar a ser o que não 

é sabido por nós é uma necessidade, diante do impossível. 
C) A geração dos pais controlou o desenfreado consumo do 

planeta, que estava sendo promovido por seus próprios 
filhos. 

D) O tempo para melancolias e lamentações foi redimen-
sionado rumo à ampliação em razão do superaqueci-
mento do planeta. 

 
Questão 10 
No período “O que levei para a parte final da minha 
palestra foi o que me parece o mais fascinante desta época: 
aquela que talvez seja a primeira geração sem esperança.” 
(4º§), se a palavra “levei” fosse flexionada no plural, quan-
tas palavras ao todo (incluindo na contagem o termo a ser 
flexionado por determinação do enunciado) precisariam 
ter a grafia modificada para garantir a correta concordância 
verbo-nominal? 
A) Uma.  
B) Duas.  
C) Três.  
D) Quatro. 
 
 
 

https://brasil.elpais.com/tag/greta_thunberg_ernman
https://brasil.elpais.com/tag/greta_thunberg_ernman
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/27/opinion/1551290093_277722.html
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Questão 11 
O presidente Jair Bolsonaro terminou, nesta segunda-feira 
(27/01/2020), sua viagem oficial à Índia, com a assinatura de 
15 acordos bilaterais. A sua visita tem como foco ampliar as 
relações comerciais com a Índia, considerada pelo governo 
como a “China do amanhã”. Com população acima de 1 bilhão 
de pessoas, é um mercado que pode ser tão importante 
quanto o dos chineses. 
(Disponível em: https://economianoticias.home.blog/2020/01/27/como 

-foi-a-visita-de-bolsonaro-a-india-para-o-agronegocio/. Adaptado.) 
 

A respeito da visita oficial de Bolsonaro à Índia, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Os governos indiano e brasileiro se comprometeram a 

dobrar o intercâmbio comercial entre os dois países até 
2022. 

II. Os destaques da visita oficial do governo brasileiro à Índia 
foram a abertura de mercado para a exportação do ger-
gelim brasileiro, a cooperação entre os dois países para o 
aumento da produção de etanol e as parcerias em pes-
quisas agropecuárias. 

III. O governo indiano não reclamou do questionamento 
brasileiro à OMC por causa dos subsídios dados aos 
agricultores no setor de açúcar. 

IV. Na declaração conjunta dos dois países, seis itens tratam 
sobre a bioenergia – especialmente o etanol que é uma 
demanda em atividade e apenas um fala sobre a 
agropecuária. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.  
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 
Questão 12 
O Instituto Internacional de Pesquisa de Políticas Alimen-
tares utiliza um índice para avaliar a situação de insegurança 
alimentar no mundo que combina quatro indicadores como 
subnutrição, baixo peso infantil, desnutrição infantil e 
mortalidade infantil. Observe a tabela sobre os Piores GHI – 
Índice Global da Fome 2015. 
 

Países IDH 
101º Timor Leste  40,7 

102º Zâmbia  41,1 
103º Chade 46,4 

104º República Centro-Africana  46,9 
(Internacional Food Policy Research Institute 2016. Adaptado.) 

 

Após a análise da tabela é possível inferir que esses países: 
A) Fazem parte do continente africano. 
B) Alguns países são subdesenvolvidos.  
C) São, na sua maioria, países desenvolvidos. 
D) Apresentam os melhores índices globais da fome no mundo. 
 

Questão 13 
A conservação dos solos pressupõe, para o bem da vida no 
Planeta, a utilização sustentável desse recurso, um esforço 
que inclui conhecimento, pesquisa e redução das diferenças 
socioeconômicas entre as diversas regiões do mundo. Sobre 
a erosão e conservação dos solos, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A erosão dos solos pode ser definida como a perda da 

camada superficial da litosfera, rica em matéria orgânica, 
onde existe vida microbiana e ocorre o desenvolvimento 
da vida vegetal. 

II. O ser humano não tem uma parcela de responsabilidade 
na causa ou agravamento da erosão dos solos. 

III. O maior empenho está na conscientização das popula-
ções, tanto nas regiões mais pobres, onde há falta de 
recursos adequados para o manejo agrícola, quanto nas 
regiões mais ricas, para a utilização adequada das mo-
dernas tecnologias contra a degradação. 

IV. A camada superficial do solo pode se desagregar no 
preparo do terreno para o plantio ou por causa do 
desmatamento. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 14 
O Secretário Especial de Cultura, Roberto Alvim, protago-
nizou um vídeo, compartilhado no dia 16/01/2020, no qual 
fez referência a trechos do discurso do ministro Joseph 
Goebbels, afirmando que “a arte será nacional” ou “então 
não será nada” ao som de um trecho da ópera Lohengrin, 
de Wagner. Alvim tornou-se alvo nas redes sociais, uma vez 
que o seu discurso fez referência à propaganda: 
A) Nazista. 
B) Fascista. 
C) Salazarista. 
D) Bolivarianista. 
 
Questão 15 
O cuidado com o meio ambiente é extremamente impor-
tante para a qualidade de vida das pessoas. Recentemente, 
a China vive um surto de coronavírus. Embora a China não 
tenha confirmado a origem exata do vírus, agora conhecido 
como 2019-nCoV, as autoridades acreditam que o surto se 
originou em um mercado de Wuhan. O surto aconteceu, se 
considerada essa explicação, devido: 
A) Ao cuidado com a saúde dos animais. 
B) A procura de produtos que não são frescos. 
C) Ao monitoramento minucioso das autoridades sanitárias 

no país. 
D) Às sobras dos produtos secos ficarem espalhados com 

pouca higiene e cuidado com a saúde. 
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Questão 16 
A tabela a seguir trata do desemprego em 2019 no Brasil. Observe. 
 

DESEMPREGO EM 2019 

Pnad Taxa de Desocupação População Desocupada Variação Mensal Variação Anual 
JAN 12,0% 12,669 Milhões +3,89% –0,16% 
FEV 12,4% 13,098 Milhões +3,39% –0,18% 

MAR 12,7% 13,387 Milhões +2,21% –1,81% 
ABR 12,5% 13,177 Milhões –1,57% –1,00% 
MAI 12,3% 12,984 Milhões –1,46% –1,56% 
JUN 12,0% 12,766 Milhões –1,68% –1,21% 
JUL 11,8% 12,569 Milhões –1,54% –2,01% 

 

A partir da análise das informações, é possível inferir que: 
A) A maior taxa de desocupação foi registrada em julho. 
B) A menor taxa de desocupação foi registrada em janeiro. 
C) A maior população desocupada foi evidente no Pnad de março. 
D) A maior taxa de população desocupada foi evidente no mês de abril. 
 
Questão 17 
Há mais de uma semana, moradores da zona norte e oeste 
do município do Rio de Janeiro passaram a ter fornecimento 
de água com cor, sabor e cheiro alterados (odor de terra ou 
esgoto). Hoje já são quarenta e seis bairros da cidade e seis 
municípios da Baixada Fluminense atingidos. Sobre a crise 
hídrica no Rio de Janeiro, pode-se afirmar que: 
A) A geosmina pode ser removida através de processos 

convencionais de tratamento de água. 
B) A Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro 

(Cedae) não negou alteração da qualidade da água. 
C) As unidades de saúde da zona oeste não constataram o 

aumento de casos de doenças relacionadas ao consumo 
da água. 

D) A presença de geosmina indica aumento da proliferação 
das cianobactérias que podem produzir outros compos-
tos orgânicos extremamente prejudiciais à saúde. 

 
Questão 18 
O Fórum Econômico Mundial de Davos terminou na última 
sexta-feira (24/01/2020), e no fim de semana após o 
evento ocorre o tradicional balanço das ideias apresen-
tadas nos painéis de debate. O SUNO Notícias, que cobriu 
a inteira semana de trabalhos na pequena cidade suíça, 
reuniu as dez principais ideias lançadas na edição 2020 do 
Fórum, a 50ª desde a sua criação. Entre essas ideias estão 
propostas de mudanças nas relações de trabalho, uma 
maior proteção da privacidade e a luta contra as mudanças 
climáticas. Dentre as personalidades relacionadas, pode-se 
afirmar que o(a) ativista sueco(a) que participou da se-
gunda vez do fórum, alertando sobre o risco de continuar 
poluindo sem limites foi: 
A) Sundar Pichai. 
B) Greta Thunberg. 
C) Christine Lagarde. 
D) Kristalina Georgieva. 
 
 

Questão 19 
O jornal Correio Braziliense publicou a seguinte notícia no 
dia 24 de janeiro de 2020: 
“Regina Duarte pode se tornar a terceira ministra do governo, 
diz Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, caso haja apoio popular, 
há a possibilidade de a ‘eterna namoradinha do Brasil’ ser a 
mais nova ministra do governo.”  
Como tem noticiado a imprensa, não é a primeira vez que os 
ministros são trocados. Caso haja aprovação, a atriz, Regina 
Duarte, ocupará a Secretaria Especial de: 
A) Cultura. 
B) Meio Ambiente. 
C) Direitos Humanos. 
D) Relações Exteriores. 
 
Questão 20 
O processo de impeachment contra o presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald Trump, começou a ser julgado no 
dia 21/01/2020 no Senado. A alegação principal para a 
abertura do processo pauta-se na acusação pelos: 
A) Democratas de ações militares no Irã. 
B) Republicanos de ações militares no Irã. 
C) Democratas de ter abusado dos privilégios do cargo de 

presidente. 
D) Democratas de ter desviado dinheiro público para inte-

resses pessoais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 21 
São vacinas disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais, 
além da vacina anual contra a gripe, EXCETO: 
A) HPV. 
B) Hepatite B. 
C) Febre Amarela. 
D) Duplo Adulto (dT). 
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Questão 22 
A Programação Pactuada e Integrada é um processo 
instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) onde, 
em consonância com o processo de planejamento, são 
definidas e quantificadas as ações de saúde para população 
residente em cada território, bem como efetuados os 
pactos intergestores para a garantia de acesso da população 
aos serviços de saúde. Sobre a Programação Pactuada e 
Integrada – PPI, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e 
controle de doenças, constituindo um instrumento 
essencial de reorganização do modelo de atenção e da 
gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explici-
tação do pacto estabelecido entre as três esferas de 
governo. 

(     ) A elaboração da PPI deve se dar em um processo 
descendente, de base federal, em consonância com as 
responsabilidades do estado na busca crescente da 
equidade, da qualidade da atenção e na conformação 
da rede regionalizada e hierarquizada de serviços. 

(     ) A PPI observa os princípios da integralidade das ações de 
saúde e da direção única em cada nível de governo, 
traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a 
uma população específica e desenvolvidas em um 
território determinado, independente da vinculação 
institucional do órgão responsável pela execução destas 
atividades. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V. 
B) F, F, F. 
C) F, V, F. 
D) V, V, F. 
 
Questão 23 
Em relação às competências da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Elaborar estratégias que fortaleçam a atenção primária à 

saúde como centro de comunicação da rede de atenção 
à saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das 
ações e dos serviços disponibilizados na rede assistencial. 

II. Desenvolver e coordenar estratégias que reorientem o 
modelo de atenção à saúde na direção dos atributos 
essenciais e derivados da atenção primária à saúde, 
como acesso de primeiro contato, longitudinalidade, 
integralidade, coordenação da atenção, orientação cen-
trada na família, orientação comunitária e competência 
cultural. 

III. Produzir estratégias de formação e provimento de 
profissionais para a atenção primária à saúde, prioritari-
amente para a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

IV. Planejar a oferta de recursos humanos para a atenção 
primária à saúde e apoiar a elaboração de plano de 
formação profissional com ênfase nas especificidades da 
Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 24 
A estimativa é que mais de duas mil Unidades de Saúde da 
Família (USF) já estejam aptas a participar do Programa 
Saúde na Hora. O objetivo é ampliar acesso aos serviços da 
Atenção Primária à Saúde e desafogar as emergências. 

(Ministério da Saúde. Disponível em: http://saude.gov.br/noticias/ 
agencia-saude/45440-municipios-podem-solicitar-ampliacao-do-hora 
rio-de-atendimento-nas-unidades-de-saude-da-familia. Acesso em: 

26/01/2020.) 
 

Os municípios que ampliarem o horário de atendimento à 
população nas Unidades de Saúde da Família (USF) passam 
a receber mais recursos do Governo Federal. Os repasses 
podem chegar a dobrar de valor, dependendo da disponibi-
lidade de equipes de Saúde da Família e Bucal e do horário 
de funcionamento das unidades, que pode variar entre 60 h 
e 75 h semanais, estando de portas abertas no horário de 
almoço e à noite, podendo, também, abrir aos finais de 
semana. Atualmente, a maior parte das 42 mil USF em todo 
o país funcionam: 
A) 20 h. 
B) 25 h. 
C) 40 h. 
D) 50 h. 
 
Questão 25 
A Catapora (Varicela) é uma doença infecciosa e altamente 
contagiosa causada pelo vírus Varicela-Zóster que se mani-
festa com maior frequência em crianças. A principal carac-
terística clínica são lesões na pele acompanhadas de coceira. 
Qual é o período de incubação do vírus Varicela, causador da 
catapora? 
A) 1 ano. 
B) 30 dias. 
C) 4 a 16 dias. 
D) 7 a 28 dias. 
 
Questão 26 
O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal 
responsável pela organização e elaboração de planos e 
políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e 
a assistência à saúde dos brasileiros. São assuntos de 
competência do SUS, EXCETO: 
A) Insumos críticos para a saúde. 
B) Pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do 

governo federal. 
C) Vigilância de saúde, especialmente quanto a drogas, 

medicamentos e alimentos. 
D) Saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recu-

peração da saúde individual, coletiva, dos trabalhadores 
e dos índios. 
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Questão 27 
A vacinação é uma das maiores conquistas da humanidade, 
sendo o meio mais seguro e eficaz de prevenir doenças 
infectocontagiosas. As primeiras vacinas foram descobertas 
há mais de 200 anos. Atualmente, as vacinas são resultado 
de pesquisas intensivas, constituindo os mais modernos e 
sofisticados imunobiológicos. Assinale, a seguir, a vacina 
que previne pneumonia, otite e meningite. 
A) Tríplice viral. 
B) Rotavírus humano. 
C) Pneumocócica 10 Valente. 
D) Vacina Poliomielite 1, 2 e 3. 
 
Questão 28 
“O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o 
objetivo de oferecer mais uma alternativa de acesso da 
população aos medicamentos considerados essenciais. O 
cidadão que precisa adquirir medicamentos pelo Programa 
Farmácia Popular deverá comparecer a uma farmácia 
credenciada e apresentar os documentos obrigatórios, 
além das prescrições, laudos ou atestados médicos, com 
validade máxima de ______ dias, com exceção dos anti-
concepcionais, cuja validade é de 365 dias.” Assinale a alter-
nativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 30 
B) 60 
C) 90 
D) 180 
 
Questão 29 
Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis 
diferentes de complexidade, sendo habitual o órgão de 
saúde destes municípios atender a usuários, tendo como 
único objetivo assistindo os usuários de forma completa e 
em conformidade com a sua necessidade. Em vista disso, 
quando o serviço requerido para o atendimento da popu-
lação estiver localizado em outro município, as negociações 
para tanto devem ser efetivadas, exclusivamente, entre: 
A) Gestores estaduais. 
B) Gestores municipais. 
C) Conselho Estadual de Saúde. 
D) Departamento de Gestão Interfederativa. 
 
Questão 30 
A história da vacina se iniciou no século XVIII, quando o 
médico inglês, Edward Jenner, utilizou a vacina para 
prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral ex-
tremamente grave. Assinale, a seguir, a vacina que previne 
as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e 
meníngea, sendo sua dosagem única.  
A) BCG. 
B) Poliomielite. 
C) Pentavalente. 
D) Rotavírus Humano. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
Questão 31 
O Estatuto do Servidor Público do Município de Formiga/MG 
veda, expressamente, a acumulação remunerada de cargos 
públicos, mas estabelece algumas exceções, desde que 
cumprido o requisito de compatibilidade de horário e se 
enquadre nas possibilidades taxadas na Lei. É vedada a 
acumulação remunerada dos seguintes cargos, ainda que 
haja compatibilidade de horários: 
A) Dois cargos técnicos. 
B) Dois cargos de professor. 
C) Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
D) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas. 
 
Questão 32 
Sobre o sistema legislativo municipal, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a 

iniciativa de leis que disponham sobre autorização para 
abertura de créditos suplementares ou especiais, 
através de aproveitamento total ou parcial das consig-
nações orçamentadas pela Câmara.  

(     ) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que 
deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal 

(     ) Os projetos de decreto legislativo disporão sobre 
matérias de interesse interno da Câmara. 

(     ) São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que 
disponham sobre o quadro de empregos das empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais enti-
dades sob o controle direto ou indireto do município. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, F, V, F.  
 
Questão 33 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Formiga/MG, 
a Lei Orçamentária Anual compreenderá, EXCETO: 
A) O orçamento fiscal referente aos poderes do município, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 
e indireta.  

B) O orçamento de investimento das empresas em que o 
município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto.  

C) O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos vinculados à administração direta e 
indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder 
Público. 

D) As diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
municipal para as despesas de capital, e outras delas 
decorrentes, e para as relativas aos programas de 
duração continuada. 
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Questão 34 
A Lei Orgânica do Município de Formiga/MG poderá ser 
emendada mediante proposta, EXCETO: 
A) Do Prefeito Municipal. 
B) Do Vice-Prefeito Municipal. 
C) De 1/3 dos membros da Câmara Municipal. 
D) Dos cidadãos com subscrição de 5% dos eleitores do 

município. 
 
Questão 35 
A Lei Orgânica do Município de Formiga/MG assim prevê em 
seu artigo 69: 
 

“Art. 69. São auxiliares diretos do Prefeito:  
I - Os Secretários Municipais ou Diretores equivalentes.  
Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e 
demissão do Prefeito.” 
 

De acordo com a legislação municipal, são condições essen-
ciais para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor 
equivalente, EXCETO: 
A) Ser brasileiro. 
B) Ser maior de vinte e um anos. 
C) Estar no exercício dos diretos políticos. 
D) Estar quite com as obrigações Militares.  
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 36 
A Bioética pode ser compreendida como “o estudo 
sistemático de caráter multidisciplinar, da conduta humana 
na área das ciências da vida e da saúde, na medida em que 
esta conduta é examinada à luz dos valores e princípios 
morais”.                                                                    (Fortes, 19940.) 

 

Para a abordagem de conflitos morais e dilemas éticos na 
saúde, a Bioética se sustenta em quatro princípios, que 
devem nortear discussões, decisões, procedimentos e 
ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles, EXCETO: 
A) Autonomia. 
B) Beneficência. 
C) Jurisprudência.   
D) Não-maleficência. 
 
Questão 37 
A Rede Sentinela é composta por Unidades de Saúde 
(chamadas de unidades sentinela) que identificam, investi-
gam e notificam, quando confirmados, os casos de doen-
ças, agravos e/ou acidentes relacionados ao trabalho. A 
Portaria GM/MS nº 104/2011 torna obrigatória a notifica-
ção dos atendimentos desses agravos realizados por profis-
sionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Os protocolos clí-
nicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde são, EXCETO: 
A) Tuberculose. 
B) Perda auditiva. 
C) Exposição ao chumbo. 
D) Dermatoses ocupacionais.  
 

Questão 38 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado 
pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e 
considerando as sugestões apresentadas na Assembleia 
Extraordinária de Presidentes dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, ocorrida na sede do Cofen, em Brasília, 
Distrito Federal, no dia 18 de julho de 2017, resolve:  
(     ) Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal 

de Enfermagem, por proposta de 2/3 dos Conselheiros 
Efetivos do Conselho Federal ou mediante proposta de 
2/3 dos Conselhos Regionais. 

(     ) Este Código aplica-se aos enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e 
parteiras, bem como os atendentes de enfermagem. 

(     ) O cuidado da enfermagem se fundamenta no conheci-
mento próprio da profissão e nas ciências humanas, 
sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na 
prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, 
educar e pesquisar. 

(     ) É direito da enfermagem requerer ao Conselho Regional 
de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas 
cabíveis para obtenção de desagravo público em decor-
rência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que 
atinja a profissão. 

(     ) Abster-se de revelar informações confidenciais de que 
tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V, F.                                                                                              
B) V, V, V, F, V.  
C) F, V, V, F, V.  
D) V, V, V, V, V. 
 
Questão 39 
Os psicofármacos são drogas que agem no sistema 
nervoso, cuja função é normalizar o fluxo de neurotrans-
missores, que são moléculas responsáveis pelo impulso 
nervoso de um neurônio para o outro. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os ansiolíticos têm a capacidade de aliviar a ansiedade 

ou a tensão emocional simples. 
(     ) A ação dos neurolépticos é promover alteração na 

sintomatologia psicótica como a diminuição e a cessa-
ção dos impulsos agressivos, agitação psicomotora, 
desaparecimento gradual das alucinações e delírio.  

(     ) Os antidepressivos podem ser agrupados em tricícli-
cos, inibidores da monoaminoxidase e atípicos. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) V, F, F. 
C) F, V, F. 
D) V, V, V. 
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Questão 40 
O conhecimento da fisiologia da regulação da temperatura 
corporal é essencial para acessar e avaliar a resposta do 
cliente a alterações da temperatura e realizar intervenções 
de forma segura. Os sítios de temperatura oral, retal, axilar 
e dérmico contam com uma circulação sanguínea efetiva. O 
calor do sangue é conduzido para a sonda do termômetro. 
Sobre a coleta de temperatura, é INCORRETO afirmar que: 
A) A temperatura timpânica é a temperatura central. 
B) As temperaturas retais geralmente são 0,5° C mais baixas 

que as temperaturas orais. 
C) A temperatura timpânica compartilha o mesmo supri-

mento de sangue arterial que o hipotálamo. 
D) Medições realizadas na artéria temporal detectam a 

temperatura da circulação sanguínea cutânea. 
 
Questão 41 
A VOP (Vacina Oral contra Poliomielite) é indicada para a 
prevenção da poliomielite; é produzida a partir de vírus 
vivos atenuados em cultura de células derivadas especial-
mente de tecido renal de macacos da espécie Cercopthecos 
aethiops. A vacinação de rotina é recomendada a partir dos 
dois meses de idade. Situações epidemiológicas especiais 
podem indicar a vacinação a partir do nascimento da 
criança. Assinale, a seguir, o esquema preconizado na vaci-
nação de rotina. 
A) Uma dose única a partir dos dois meses de idade; uma 

segunda dose deve ser aplicada aos quinze meses de 
idade.  

B) Duas doses a partir dos dois meses de idade, obedecendo 
a um intervalo de sessenta dias entre as vacinações. Uma 
quarta dose deve ser aplicada aos doze meses de idade. 
O intervalo mínimo entre as doses é de trinta dias. 

C) Três doses a partir dos três meses de idade, obedecendo 
a um intervalo de trinta dias entre as vacinações. Uma 
quarta dose deve ser aplicada aos quinze meses de idade. 
O intervalo mínimo entre as doses é de trinta dias. 

D) Três doses a partir dos dois meses de idade, obedecendo 
a um intervalo de sessenta dias entre as vacinações. Uma 
quarta dose deve ser aplicada aos quinze meses de idade. 
O intervalo mínimo entre as doses é de trinta dias. 

 
Questão 42 
Calendários de vacinação destinam-se a indivíduos sadios e 
em condições de vida normal. Algumas situações especiais 
colocam os indivíduos em maior risco de apresentar 
eventos adversos pós-vacinais e podem requerer vacinas ou 
esquemas vacinais específicos, ou mesmo contraindicá-las. 
Recém-nascidos prematuros, independente da idade gesta-
cional e do peso de nascimento, podem receber as vacinas 
no mesmo esquema e doses utilizadas para crianças de 
termo, EXCETO: 
A) Influenza. 
B) Hepatite B. 
C) Pneumocócica. 
D) Meningocócica. 

Questão 43 
Doenças de origem alimentar são todas as ocorrências 
clínicas decorrentes da ingestão de alimentos que podem 
estar contaminados com micro-organismos patogênicos 
(infecciosos ou toxigênicos), substâncias químicas, ou que 
contenham em sua constituição estruturas naturalmente 
tóxicas. São doenças causadas pela ingestão de água con-
taminada, EXCETO: 
A) Cólera e febre tifoide. 
B) Amebíase, febre tifoide e giardíase. 
C) Leptospirose, esquistossomose e hepatite C. 
D) Hepatite A, poliomielite e disenteria amebiana. 
 
Questão 44 
“_____________ se refere à primeira secreção liberada 
pelas mamas no pós-parto.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Linfa 
B) Âmnio 
C) Plasma 
D) Colostro 
 
Questão 45 
A Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, acrescenta Capítulo 
e Art. à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamen-
tando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde 
(SUS), caracterizado por uma forma de atenção à saúde, 
oferecida na moradia do paciente composta por um 
conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da 
continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção à 
Saúde, estando disponível no Sistema Único de Saúde 
(SUS). As informações se referem ao Programa: 
A) Home SUS. 
B) Cuidado Home.  
C) Melhor em Casa. 
D) Cuidado Domiciliar. 
 
Questão 46 
A pirexia ou febre ocorre devido à incapacidade dos meca-
nismos de perda de calor de acompanhar o ritmo de uma 
produção excessiva de calor, resultando em um aumento 
anormal da temperatura corporal. Picos e quedas de febre 
sem retorno à temperatura normal caracterizam: 
A) Remitente. 
B) Sustentada. 
C) Recidivante. 
D) Intermitente. 
 
Questão 47 
A vacina contra tuberculose, após reconstituída, deverá ser 
utilizada em um período de até:  
A) 2 horas. 
B) 4 horas. 
C) 6 horas. 
D) 8 horas. 
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Questão 48 
A cetoacidose diabética é considerada uma emergência 
médica, aguda, ocasionada quando há ausência ou quanti-
dade insuficiente de insulina. Sobre sua manifestação, 
assinale a alternativa correta. 
A) Desidratação, cetose e tosse. 
B) Infecção, pé diabético e hipertensão arterial. 
C) Hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose. 
D) Acidose metabólica, infecção, perda de eletrólitos e 

hipertensão arterial. 
 
Questão 49 
A Escala ou Índice de Apgar é um teste que consiste na 
avaliação por um pediatra de cinco sinais objetivos do 
recém-nascido, atribuindo-se a cada um dos sinais uma 
pontuação de 0 a 2. É determinado no 1º ao 5º minuto após 
a extração completa do produto conceptual do corpo da 
mãe. São considerados parâmetros utilizados no teste de 
Apgar: 
B) Glicemia capilar, frequência cardíaca, coloração e 

hipoxemia. 
C) Frequência cardíaca, pressão arterial, tônus muscular e 

coloração. 
A) Glicemia capilar, frequência respiratória, coloração e tônus 

muscular. 
D) Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor e irri-

tabilidade reflexa. 
 
Questão 50 
O ritmo respiratório caracterizado por respiração em ciclos, 
que aumentam e diminuem a profundidade, com período 
de apneia, associada ao comprometimento do centro 
respiratório denomina-se: 
A) Biot. 
B) Kussmaul. 
C) Bradipneia. 
D) Cheyne-stokes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o 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, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior Completo; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio; e, 30 (trinta) questões para os cargos de Nível 
Fundamental Completo e Incompleto e Elementar/Alfabetizado.  

5. 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 (gabarito) que lhe foi fornecido está correto. 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. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e 
Elementar/Alfabetizado, 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. 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 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas 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 do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 


