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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 06. 
 

O poder da juventude 
 

Em janeiro de 1942, o escritor Mário de Andrade (1893-
1945) respondeu a uma carta que recebera de Fernando 
Tavares Sabino (1923-2004), a quem de chofre sugeriu que 
assinasse apenas Fernando Sabino. “Antes de mais nada: eu 
achava que os estreantes deviam pôr nos seus livros a idade 
que têm. Que idade tem você? Isso importa extraordinaria-
mente nesse caso como o seu, por causa justamente das 
possibilidades fartas. Se você está rodeando os vinte anos, 
de vinte a vinte e cinco como imagino, lhe garanto que o seu 
caso é bem interessante, que você promete muito. E o livro, 
neste caso, é bom. Mas se você já tem trinta ou trinta e cinco 
anos, já estudou muito (você parece de fato se preocupar 
com a expressão linguística) e está homem-feito, não lhe 
posso dar aplauso que valha.” Sabino tinha 18 anos e era 
mais conhecido em Belo Horizonte pelas vitórias nos 
campeonatos de natação do que por sua disposição de 
mergulhar fundo na literatura. O resto é história, um encontro 
marcado com a boa ficção e a crônica de excelência. Que 
idade boa de ter, 20 anos — embora Paul Nizan, em Áden, 
Arábia (1931), um clássico das letras francesas do século XX, 
tenha alertado, um tanto derrotista: “Não me venham dizer 
que é a mais bela idade da vida. Tudo ameaça um jovem de 
destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o 
ingresso no meio dos adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar 
no mundo”. 

Ter 20 anos é poder sonhar, poder errar e intuir que 
haverá muito tempo ainda para correções e aprendizado — 
é saber que o mundo, de um jeito ou de outro, conseguirá, 
sim, um lugarzinho para a juventude e sua inesgotável força 
transformadora. [...] 

(Por “Da Redação”. Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020. Edição 
nº 2668. Adaptado.) 

Questão 01 
“Isso importa extraordinariamente nesse caso como o seu, 
por causa justamente das possibilidades fartas.” (1º§) 
Acerca do trecho destacado anteriormente pode-se afirmar 
que, EXCETO: 
A) Compõe-se de um ponto de vista seguido de uma 

justificativa.  
B) A partir de elementos metalinguísticos, o enunciador 

expressa sua posição em relação ao assunto abordado. 
C) Trata-se de expressão subjetiva que se relaciona favoravel-

mente com a construção da argumentação apresentada 
no texto. 

D) A progressão textual pode ser identificada a partir da 
referenciação feita, agregando comentário pessoal à infor-
mação já introduzida. 

Questão 02 
Depreende-se corretamente do texto que: 
A) A juventude está associada às inúmeras possibilidades de 

vivência e transformação, benéficas ou a serem corrigidas.  
B) Grandes nomes da Literatura tais como Mário de Andrade 

e Fernando Sabino são exemplos a serem seguidos pelos 
mais jovens para que alcancem o sucesso irrestritamente.  

C) Não há possibilidade de que as pessoas que não estão na 
faixa etária dos 20 anos possam alcançar o sucesso ou 
mudar o próprio comportamento na sociedade em que 
vivem. 

D) Pode-se constatar, após a leitura do texto, que o título 
apresentado possui sentido irônico e ambíguo por associar 
à juventude uma característica que, na verdade, não é lhe 
pertinente.  

 
Questão 03 
Considerando-se o contexto em que está inserida, identi-
fique a afirmativa correta sobre a citação: “Não me venham 
dizer que é a mais bela idade da vida. Tudo ameaça um jovem 
de destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o 
ingresso no meio dos adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar 
no mundo” (1º§).  
A) O sentido produzido denota a utilização de um recurso da 

argumentação denominado refutação de ideias.  
B) Em oposição à informação anterior, o autor do texto 

esclarece – a partir da citação destacada – seu real pensa-
mento acerca da juventude.  

C) Indistintamente, as ideias de destruição, amor e 
afastamento da família são mencionadas para sustentar 
as possibilidades de aprendizado da juventude. 

D) Há uma certa incoerência proposital ao introduzir a 
citação destacada no texto em análise com o objetivo de 
provocar o leitor em relação ao assunto tratado.  

 
Questão 04 
De acordo com o texto, a resposta dada pelo escritor Mário 
de Andrade revela, principalmente: 
A) Indiferença em relação ao futuro profissional do destinatário. 
B) Desinteresse pela carreira de novos escritores tais como 

Fernando Sabino.  
C) Prerrogativa necessária para o desenvolvimento do traba-

lho de Fernando Sabino. 
D) Dúvidas acerca da profissão escolhida por Sabino, visto 

que é Andrade o tem como imaturo enquanto escritor.  
 
Questão 05 
As palavras e expressões podem apresentar diferentes signi-
ficados de acordo com o contexto em que estão inseridas. 
Assim sendo, identifique a seguir o significado corretamente 
atribuído ao destacado: 
A) “poder errar e intuir” / corrigir 
B) “a quem de chofre sugeriu” / repentinamente 
C) “o ingresso no meio dos adultos.” / a depreensão 
D) “por causa justamente das possibilidades fartas.” / 

furtivamente 
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Questão 06 
Considerando-se os aspectos linguísticos e semânticos do 
texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A correção seria mantida caso a expressão “a uma carta” 

fosse substituída por “por uma carta”. 
II. Os dois trechos no texto delimitados pelas aspas 

demonstram diferentes funções para este sinal de 
pontuação.  

III. A forma verbal “recebera” promove uma localização 
temporal anterior à ação igualmente concluída indicada 
por “respondeu”.  

IV. A expressão “Custa-lhe” teria sua correspondência, de 
acordo com a adequação da norma padrão da língua, em 
“Custa a ele”. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
 
Texto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Agudo decifrador das calamidades do presente, Byung- 
-Chul Han é também, ele próprio, um fenômeno de nossa 
época. O autor dos dois livros aqui resenhados não se parece 
com o clássico intelectual europeu, tampouco com o acadê-
mico que profere seus saberes desde o púlpito de uma 
renomada universidade estadunidense. A sua peculiaridade, 
contudo, não se restringe ao exotismo de ser asiático e ter 
um nome impronunciável para boa parte dos ocidentais, 
mas se concentra sobretudo no seu estilo inconfundível e – 
em vários sentidos – absolutamente contemporâneo. 

[...] 
“Vivemos numa época pobre de negatividade”, eis um 

dos principais argumentos de “A sociedade do cansaço”. Isso 
não teria impedido, porém, o desenvolvimento de formas 
peculiares de violência, mais sutis e invisíveis, próprias de 
“uma sociedade permissiva e pacificada”. Assim, contraria-
mente ao que ocorria algum tempo atrás, essa violência da 
positividade que hoje impera “não é privativa, mas saturante; 
não excludente, mas exaustiva”. Sob lemas como o famoso 
“Yes, we can”, ao qual poderíamos acrescentar outros como 
“just do it” ou “porque eu mereço”, Byung-Chul Han parece 
acertar em cheio: “No lugar de proibição, mandamento ou lei, 
entram projeto, iniciativa e motivação”. 

Todo esse estímulo positivo, porém, cansa: “A sociedade 
do desempenho produz depressivos e fracassados”. O para-
doxo é complicado, pois, ao acreditarmos que nos libertamos 
de todas as opressões que vinham de fora, vemo-nos 
enredados em coações autodestrutivas que são altamente 
eficientes, entre outros motivos “porque a vítima dessa 
violência imagina ser alguém livre”. 

Já em “A sociedade da transparência”, o autor arremete 
contra a mania de exposição que hoje também abunda, e 
que estaria igualmente afiliada a essa tola positividade sem 
sombras nem relevos. “Tudo deve tornar-se visível; o impe-
rativo da transparência coloca em suspeita tudo o que não 

se submete à visibilidade”, constata. Quando a informação 
e a comunicação penetram por toda parte, sem deixar 
margem alguma ao mistério, destrói-se algo primordial para 
os relacionamentos humanos: a confiança. “A intensa exigên-
cia por transparência aponta precisamente para o fato de 
que o fundamento moral da sociedade se tornou frágil”, 
após o declínio de valores outrora bastante prezados como 
a honestidade e a sinceridade. Assim, vivemos numa “socie-
dade da desconfiança e ela suspeita que, em virtude do 
desaparecimento da confiança, agarra-se ao controle”. 
(Paula Sibilia, publicado por Revista Quatro Cinco Um, nº 10, abril de 2018. 

 Fragmento.) 
 
Questão 07 
Considerando o estudo que envolve as relações sintáticas 
estabelecidas no interior das orações, analise os comen-
tários a seguir. 
I. “[...] que profere seus saberes desde o púlpito [...]” O 

termo destacado anteriormente exerce a função de 
sujeito da oração em que está inserido.  

II. O predicado de “O autor dos dois livros aqui resenhados 
não se parece com o clássico intelectual europeu, […]” 
tem como principal expressão a ação realizada pelo 
sujeito da oração.  

III. Em “A sua peculiaridade, contudo, não se restringe ao 
exotismo [...]”, o sujeito da oração está indeterminado em 
virtude do emprego da partícula “se”, índice de indetermi-
nação do sujeito.  

Está(ão) correto(s) o(s) comentário(s) 
A) I, II e III.  
B) I, apenas.  
C) II, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 
Questão 08 
Em “‘A sociedade do desempenho produz depressivos e fra-
cassados’. O paradoxo é complicado, pois, ao acreditarmos 
que nos libertamos de todas as opressões que vinham de 
fora, vemo-nos enredados em coações autodestrutivas que 
são altamente eficientes, entre outros motivos ‘porque a 
vítima dessa violência imagina ser alguém livre’.” (3º§), 
pode-se afirmar em relação à expressão destacada que: 
A) Indica que foram empregadas noções mutuamente 

excludentes incidindo sobre um mesmo referencial. 
B) Há uma oposição entre o ponto de vista da autora do 

texto e o pensamento do autor dos livros comentados.  
C) Propõe a necessidade de uma adequação da linguagem 

tendo em vista a situação comunicacional do texto em 
questão. 

D) A produção de sentido da frase anterior só pode ser 
compreendida mediante a leitura completa da obra 
analisada. 
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Questão 09 
O fragmento apresentado faz parte do texto de Paula 
Sibilia, sobre a autora:  
 

Paula Sibilia é antropóloga, ensaísta e pesquisadora argentina 
residente no Rio de Janeiro, dedica-se ao estudo de diversos 
temas culturais contemporâneos sob a perspectiva genealó-
gica, contemplando particularmente as relações entre corpos, 
subjetividades, tecnologias e manifestações midiáticas ou 
artísticas. Também é mestre em Comunicação (UFF), doutora 
em Saúde Coletiva (IMS-UERJ) e em Comunicação e Cultura 
(ECO-UFRJ), e professora na Universidade Federal Fluminense 
(UFF).  

(Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578000-
ensaista-feroz.) 

 

Acerca do objetivo comunicacional do texto de Paula Sibilia, 
pode-se afirmar que:  
A) Sua principal finalidade é introduzir o escritor Byung-Chul 

Han entre os autores mais lidos da contemporaneidade.  
B) Promove a discussão de fatos contemporâneos relaciona-

dos a diversas áreas tais como política, economia e violên-
cia na sociedade atual. 

C) Tem como função oferecer parâmetros ao leitor acerca do 
objeto cultural avaliado a partir de comentários elabora-
dos com a devida propriedade.  

D) A partir de um texto de caráter unicamente informativo, 
a autora descreve e apresenta as obras de Byung-Chul 
Han introduzindo-o no cenário literário nacional.  

 
Questão 10 
Observe a charge a seguir. 
 

 
(Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-  

04-07-2019-1.2204499.) 
 

Estabelecendo um paralelo com o texto apresentado, pode- 
-se afirmar que a charge apresentada: 
A) Demonstra que Byung-Chul Han usa de um tom exage-

rado ao afirmar que “Tudo deve tornar-se visível”. 
B) Denuncia um comportamento equivalente ao expresso 

por Byung-Chul Han em “A sociedade da transparência”. 
C) Relaciona-se ao conteúdo apresentado por Byung-Chul 

Han em seu “A sociedade da transparência” no sentido de 
provocar possíveis reflexões e debates acerca de assuntos 
afins.  

D) Denigre a imagem das redes sociais a ponto de sugerir a 
extinção de tais recursos midiáticos contemporâneos 
colocando-se como uma ilustração perfeita das ideias 
apresentadas no texto do escritor Byung-Chul Han. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 11 
Além da erosão dos solos, a agricultura trouxe outro grave 
problema para o meio ambiente. As técnicas agrícolas mo-
dernas ainda fazem uso de vários produtos que, se por um 
lado facilitam a tarefa do homem do campo, por outro 
agridem bastante a natureza. Considerando as atividades 
que provocam contaminação dos solos em áreas agrícolas, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Os agrotóxicos causam sérios danos à saúde dos traba-

lhadores rurais, que estão em contato direto com eles, e 
às pessoas que consomem alimentos tratados com tais 
produtos. 

II. As águas das chuvas carregam os agrotóxicos usados nas 
plantações, contaminando os lençóis freáticos e os rios. 

III. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico 
do mundo, tendo ultrapassado os Estados Unidos. 

IV. O uso excessivo de pesticidas não implica nas alterações 
de resistência das pragas. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas.  
D) I, III e IV, apenas. 
 
Questão 12 
O petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. As 
maiores reservas e a maior produção mundial de petróleo, 
assim como o carvão mineral, estão localizadas no hemis-
fério Norte. Das regiões produtoras relacionadas, qual apre-
senta a maior produção de petróleo? 
A) Países Baixos.  
B) Oriente Médio.  
C) América do Sul. 
D) América do Norte. 
 
Questão 13 
O lixo atômico, gerado principalmente pelas usinas nucle-
ares, se constitui em um enorme risco para as gerações 
atuais e futuras. São consideradas áreas com grande produ-
ção de lixo atômico no Brasil, EXCETO: 
A) Gramacho, em Duque de Caxias, por receber rejeitos das 

usinas de Angra I.   
B) Na zona rural de Caldas (MG), a antiga mina se tornou um 

lago de águas ácidas. 
C) Na zona rural de Caldas (MG) há depósitos de materiais 

radioativos como urânio e tório.  
D) A cidade de Abadia de Goiás (GO) abriga mais de seis mil 

toneladas de dejetos contaminados com o césio 137. 
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Questão 14 
Analise o quadro a seguir que trata de fontes de energia no Brasil.  
 

Tipos Vantagens Desvantagens 
Biomassa Energia limpa Dependência do clima 
Solar Energia limpa Produção de resíduos 
Eólica Energia limpa, custo em declínio Dependência da safra agrícola 
Nuclear Quantidade previsível de energia Produção de resíduos, alto impacto ambiental em caso de acidente 

 

A relação correta considerando as informações anteriores é: 
A) Solar. 
B) Eólica. 
C) Nuclear. 
D) Biomassa. 
 
Questão 15 
Aécio Neves da Cunha, que passou, recentemente, por uma 
cirurgia de apendicite, já ocupou diversos cargos na política 
brasileira. Atualmente, Aécio Neves da Cunha ocupa o cargo 
de:   
A) Senador. 
B) Governador. 
C) Deputado Federal. 
D) Deputado Estadual. 
 
Questão 16 
Em 1997, o Governo Federal instituiu a Política Nacional 
dos Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Em 2000, foi criada 
uma determinada agência para implementar e coordenar a 
gestão compartilhada, assim como a integrar os recursos 
hídricos e regular o acesso à água. Trata-se da agência: 
A) Ecoeficiente. 
B) Nacional das Águas.  
C) De Gestão Ambiental.   
D) De Gestão dos Recursos Sólidos.     
 
Questão 17 
Os países latino-americanos possuem em comum algumas 
características socioeconômicas que precisam ser superadas 
para melhorar o nível de desenvolvimento da população. 
São considerados problemas socioeconômicos enfrentados 
de forma geral pelos países da América Latina: 
I. Os países que integram a América Latina possuem seme-

lhanças quanto à condição de subdesenvolvimento, tais 
como economia fragilizada e atrasada, problemas sociais 
e políticos. 

II. São identificadas duas formas de produção: uma destinada 
ao mercado interno (monocultura) e outra direcionada ao 
abastecimento externo (policultura). 

III. Os países latinos são grandes importadores de produtos 
primários. Além disso, tiveram uma industrialização pio-
neira em relação às nações desenvolvidas, motivo que fez 
com que a América Latina se tornasse independente. 

IV. A pecuária nos países da América Latina apresenta lugar de 
destaque, sendo uma atividade praticada de forma semi- 
-intensiva.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.   
B) II, apenas. 
C) I, II, III e IV.  
D) I e IV, apenas. 
 
Questão 18 
A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em 
sérios problemas sociais urbanos. Sobre os problemas das 
cidades brasileiras, analise as afirmativas a seguir. 
I. Diminuição do número de comunidades carentes 

(favelas e cortiços), principalmente nas grandes 
metrópoles brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo e 
Belo Horizonte. 

II. Falta de infraestrutura acompanhada do crescimento de 
comunidades carentes, principalmente em áreas 
periféricas da cidade, gerando segregação espacial. 

III. Problemas sociais como a fome, a miséria e o 
desemprego que, por sua vez, intensificaram o problema 
da violência urbana. 

IV. A redução do custo de vida, principalmente nas grandes 
metrópoles, que foi proporcionada de forma ampla de-
vido à melhoria das condições de vida. 

NÃO traduzem problemas sociais urbanos da população 
brasileira 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 
Questão 19 
O Banco Mundial prefere utilizar como critério, inclusive para 
direcionar os seus projetos contra a pobreza, a renda per 
capita anual do país, dividindo-os em quatro grupos: 1. De 
baixa renda: menos de 1.005 dólares per capita; 2. De renda 
média-baixa: entre 1.006 dólares a 3.975 dólares; 3. De renda 
média-alta: entre 3.976 dólares e 12.275 dólares; 4. De renda 
alta: com mais de 12.275 dólares. Dos países relacionados, 
assinale aquele que apresenta renda média alta. 
A) Israel.  
B) Níger. 
C) Brasil. 
D) França. 
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Questão 20 
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), o trabalho infantil está em queda no Brasil; no 
entanto, há, ainda, mais de três milhões de trabalhadores 
na faixa etária entre 5 e 17 anos. Considerando as áreas 
relacionadas, assinale a que mais emprega menores. 
A) Indústria.  
B) Comércio.  
C) Agricultura. 
D) Trabalho doméstico. 
 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 21 
Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde 
é direito de todos e dever do Estado”. No período anterior à 
CF-88, o sistema público de saúde prestava assistência 
apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social, 
aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso aos 
serviços hospitalares, cabendo o atendimento aos demais 
cidadãos às entidades filantrópicas. 

(Disponível em: http://saude.gov.br/sistema-unico-de-saude.) 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério 
da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a 
Constituição Federal. Podemos afirmar que “normatizar o 
SUS” é de reponsabilidade:  
A) Conselho de Saúde. 
B) Ministério da Saúde. 
C) Secretaria Municipal de Saúde. 
D) Comissão Intergestores Bipartite. 
 
Questão 22 
De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde/NOB-SUS, o aperfeiçoamento das normas 
consubstanciadas em diferentes instrumentos legais, que 
regulamentam, atualmente, as transferências automáticas 
de recursos financeiros, bem como as modalidades de 
prestação de contas é de competência do: 
A) Gestor Federal. 
B) Gestor Estadual. 
C) Gestor Municipal. 
D) Conselho de Saúde Nacional. 
 
Questão 23 
O Human Papiloma Virus, ou HPV, é um vírus que vive na 
pele e nas mucosas dos seres humanos, tais como vulva, 
vagina, colo de útero e pênis. Trata-se de uma infecção 
transmitida sexualmente (DST). A vacina contra o HPV é a 
medida mais eficaz para a prevenção contra a infeção. A 
vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS, sendo indicada 
para meninas na faixa etária de:  
A) 1 a 14 anos. 
B) 9 a 14 anos. 
C) 14 a 25 anos. 
D) Acima de 18 anos. 

Questão 24 
O Ministério da Saúde define de forma tripartite as priori-
dades, os objetivos, as metas nacionais e os indicadores de 
monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde, iniciando 
o processo de pactuação com os demais gestores, mediante 
publicação de Portaria específica. Em relação às diretrizes 
dos indicadores do processo de pactuação unificada, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. A pactuação unificada deverá ser articulada com o Plano 

de Saúde e sua Programação Anual. As prioridades, os 
objetivos, as metas e os indicadores da pactuação devem 
integrar o Plano de Saúde. 

II. As atividades que serão implementadas pelos gestores 
para o alcance das metas pactuadas deverão ser 
discutidas e definidas no processo de planejamento, 
especialmente mediante a elaboração da Programação 
Anual, correspondente ao Plano de Saúde. 

III. A periodicidade de atualização da pactuação será 
semestral. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 25 
Coronavírus é um vírus que tem causado doença respiratória 
pelo agente coronavírus, com casos recentemente registra-
dos na China. Os coronavírus são uma grande família viral, 
conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções 
respiratórias em seres humanos e em animais. A transmis-
são dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 
pessoal com as seguintes secreções contaminadas, EXCETO: 
A) Tosse. 
B) Espirro. 
C) Esperma. 
D) Gotículas de saliva. 
 
Questão 26 
O Ministério da Saúde convoca a população brasileira a 
continuar, de forma permanente, com a mobilização nacional 
pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e 
chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, 
como microcefalia e Guillain-Barré, o Aedes Aegypti. 

(Disponível em: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/aedes-aegypti.) 
 

Como benefício social, as mães de crianças acometidas por 
sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti contratadas pelo regime de Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), terão a ampliação da licença- 
-maternidade para: 
A) 120 dias. 
B) 180 dias. 
C) 200 dias. 
D) 320 dias. 
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Questão 27 
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) é um 
programa de cooperação criado em novembro de 2011, 
voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e 
repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de 
desassistência à população quando for esgotada a capaci-
dade de resposta do estado ou município. Em relação à Força 
Nacional do SUS, analise as afirmativas a seguir. 
I. Para que seja acionada, o município ou o estado deve 

decretar situação de emergência, calamidade ou desassis-
tência e solicitar o apoio do Ministério da Saúde. 

II. A equipe chamada de “missão exploratória”, formada por 
profissionais, vai até o local para fazer um diagnóstico da 
rede de saúde e verificar a necessidade de apoio em rela-
ção a equipamentos, insumos e profissionais de saúde. 

III. A missão exploratória é realizada em articulação locorre-
gional com setor saúde e intersetorial com a finalidade de 
estabelecer à magnitude do evento, danos causados, 
físicos e humanos, além de subsidiar o gabinete de crise 
da esfera federal à tomada de decisões e necessidades de 
resposta da FN-SUS assistencial. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 28 
“Foi introduzida, no Brasil, há, aproximadamente, 60 anos, e 
se apresenta como uma abordagem médico-terapêutica 
complementar, de base vitalista, cujo modelo de atenção 
está organizado de maneira transdisciplinar, buscando a 
integralidade do cuidado em saúde. Entre os recursos que 
acompanham a abordagem médica destaca-se o uso de 
medicamentos baseados na homeopatia e na fitoterapia. 
Insere-se na Política de Medicina Natural e Práticas 
Complementares (PMNPC) como proposta de observatórios 
de experiências no SUS.” O trecho citado se refere a qual tipo 
de medicina?  
A) Legal. 
B) Naturopatia. 
C) Antroposófica. 
D) Tradicional Chinesa. 
 
Questão 29 
De acordo com a estrutura organizacional básica são 
entidades vinculadas diretamente ao Ministério da Saúde, 
EXCETO:  
A) Autarquias: ANVISA e ANS. 
B) Fundações Públicas: FUNASA e FIOCRUZ. 
C) Departamento de Determinantes Ambientais da Saúde 

Indígena. 
D) Empresas Públicas: HEMOBRAS; Hospital N. S. da Conceição 

S/A; Hospital Fêmina S/A; Hospital Cristo Redentor S/A. 
 
 

Questão 30 
A vacina para gestantes é essencial para prevenir doenças 
para a gestante e para o bebê. “Vacina indicada para preve-
nir difteria, tétano e coqueluche, ministrada uma dose a 
cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no 
puerpério.” A afirmativa se refere a: 
A) dTpa. 
B) Dupla Adulto (dT). 
C) Pneumocócica 23 Valente. 
D) Vacina Inativada Poliomielite. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 31 
Considerando a Lei Complementar nº 41/2011, quanto à 
avaliação dos servidores públicos, o critério denominado 
adaptação é definido expressamente como:   
A) Organização das tarefas, considerando o respeito aos pro-

cedimentos e às normas. 
B) Organização das tarefas, considerando o respeito aos pro-

cedimentos e à hierarquia. 
C) Atitude de buscar as informações necessárias para a 

execução do seu trabalho com produtividade. 
D) Postura do servidor face às tarefas, procedimentos e à 

necessidade de sua atuação no serviço público. 
 
Questão 32 
“Para o cumprimento do estágio probatório será computado 
todo o tempo de efetivo exercício do servidor, inclusive no 
exercício de cargo em comissão, função gratificada ou 
agente político, sendo, nestes casos, avaliado pelo seu 
superior hierárquico.” Considerando a Lei Complementar    
nº 41/2011, o trecho apresentado está:  
A) Incorreto, pois a referida norma não prevê o cômputo do 

período de agente político para fins de estágio probatório. 
B) Incorreto, pois a referida norma não prevê o cômputo do 

período de função gratificada para fins de estágio 
probatório. 

C) Incorreto, pois a referida norma não prevê o cômputo do 
período de cargo em comissão para fins de estágio 
probatório. 

D) Correto, pois corresponde a um dispositivo expressa-
mente previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Formiga. 

 
Questão 33 
A Lei Orgânica do Município de Formiga/MG estabelece que 
é competência do Prefeito expedir Portaria para fins de: 
A) Permissão de uso de bens municipais. 
B) Execução de obras e serviços municipais. 
C) Lotação e relotação nos quadros de pessoal. 
D) Abertura de créditos especiais e suplementares. 
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Questão 34 
João, servidor efetivo do município de Formiga/MG, com-
putou dez faltas injustificadas ao longo do ano. Nos termos 
da Lei Complementar nº 41/2011, seu período de férias 
regulamentares passará a ser de  
A) vinte dias úteis. 
B) vinte dias corridos. 
C) vinte e cinco dias úteis. 
D) vinte e cinco dias corridos. 
 
Questão 35 
Na forma da Constituição Federal, quanto à livre associa-
ção profissional ou sindical, é correto afirmar que: 
A) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 

sindicato. 
B) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho. 
C) É vedado ao sindicato defender direitos e interesses coleti-

vos ou individuais da categoria. 
D) O filiado que se aposentar perde o direito de votar e ser 

votado nas organizações sindicais. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 36 
A Lei nº 11.340, de agosto de 2006, dispõe sobre a proteção 
da mulher, caracterizando as formas de violência doméstica 
e familiar, com intuito de prevenir e coibi-las. Diante do 
exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

B) Só será garantido à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria 
Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 
da Lei, mediante a apresentação em sede policial e 
judicial da comprovação material de incapacidade de 
arcar com os custos, para que possa ter atendimento 
específico e humanizado. 

C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar 
tem prioridade para matricular seus dependentes em 
instituição de educação básica mais próxima de seu 
domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante 
a apresentação dos documentos comprobatórios do 
registro da ocorrência policial ou do processo de violência 
doméstica e familiar em curso. 

D) Constatada a prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 
aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, as seguintes medidas protetivas de 
urgência, dentre outras: suspensão da posse ou restrição 
do porte de armas e afastamento do lar, domicílio ou local 
de convivência com a ofendida. 

 
 

Questão 37 
O Serviço Social no Brasil, até meados da década de 1960, 
não apresentava polêmicas de relevo, mostrava uma 
relativa homogeneidade nas suas projeções interventivas e 
carecia de uma elaboração teórica significativa. Neste con-
texto, inicia-se o processo de renovação do Serviço Social 
brasileiro. Sobre este processo, é correto afirmar que: 
A) O marco referencial teórico da perspectiva reatualização 

do conservadorismo é uma tríade conceitual: diálogo, 
pessoa e transformação social, cuja articulação e imple-
mentação constituem propriamente a teoria do Serviço 
Social. 

B) A renovação implica a construção de um pluralismo 
profissional, radicado nos procedimentos diferentes que 
embasam a legitimação prática e validação teórica, bem 
como na matriz da teoria social histórico-crítica a que se 
prende.  

C) O movimento de reconceituação é expressão do processo 
de erosão do Serviço Social tradicional na América Latina. 
A questão que originalmente comanda o movimento de 
reconceituação é a funcionalidade profissional ao 
desenvolvimentismo.    

D) Dentre as direções sociais da renovação do Serviço Social 
no Brasil encontra-se a perspectiva de “intenção” de 
ruptura, que se constitui por meio de três momentos 
diferenciáveis: o de sua emersão; o de sua consolidação 
acadêmica e o de espraiamento sobre a categoria 
profissional. 

 
Questão 38 
A política de redistribuição de renda na década de 1990, no 
Brasil, aparece para uma parcela de intelectuais e políticos 
como a solução para a desigualdade social; no entanto, há 
uma polêmica sobre essa medida. Assinale a alternativa 
que coaduna com os argumentos histórico-críticos das 
análises das políticas sociais no capitalismo tardio.  
A) A política de redistribuição e transferência precisam de 

maior abrangência com quantias em dinheiro e renda que 
de fato possam mudar as condições de vida da população 
incidindo na desigualdade social. 

B) A política de redistribuição de renda só foi possível nos 
projetos dos países desenvolvidos, cujos fundos públicos 
puderam lançar mão de ações econômicas que garantissem 
a universalidade nas ações de equidade salarial. 

C) O reedistributivismo vem à tona com a aposta na política 
social como via de solução das desigualdades, desconsi-
derando a natureza do modo de produção capitalista, com 
sua unidade indissociável entre produção e reprodução 
sociais.  

D) O reedistributivismo é um dos fatores do atraso industrial 
e da crise econômica nos países mais pobres, pois, ao invés 
de priorizarem ações de investimento no desenvolvimento 
tecnológico e econômico, assumem gastos com a manu-
tenção de um Estado paternalista. 
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Questão 39 
O Serviço Social é regulamentado como uma profissão libe-
ral, e dispondo o assistente social de relativa autonomia na 
condução do exercício profissional tornam-se necessários 
estatutos legais e éticos que regulamentem socialmente 
essa atividade. Sobre a condição de trabalhador assalariado 
do assistente social é correto afirmar que, EXCETO: 
A) A autonomia profissional é tensionada pela compra e 

venda da força de trabalho especializada por diferentes 
empregadores.  

B) O significado social do trabalho profissional do assistente 
social depende das relações que estabelece com os 
sujeitos sociais que o contratam, os quais personificam 
funções diferenciadas na sociedade. 

C) A condição de trabalhador assalariado, regulada por um 
contrato de trabalho impregna o trabalho profissional de 
dilemas da alienação e de determinações sociais que 
afetam a coletividade dos trabalhadores. 

D) Ainda que a natureza qualitativa dessa especialização do 
trabalho se preserve nas várias inserções ocupacionais, o 
significado social de seu processamento é idêntico nas 
diferenciadas condições em que se realiza esse trabalho, 
porquanto envolvido na totalidade das relações sociais.   

 
Questão 40  
São direitos e responsabilidades gerais do assistente social, 
segundo o Código de Ética da profissão, EXCETO: 
A) Aprimoramento profissional de forma contínua, colo-

cando-o a serviço dos interesses da classe trabalhadora.  
B) Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo 

obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis 
com as suas atribuições, cargo ou funções. 

C) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e 
dos princípios firmados no Código de Ética da Profissão. 

D) Liberdade de realização de seus estudos e pesquisas, 
resguardados os direitos de participação de indivíduos ou 
grupos envolvidos em seus trabalhos.  

 
Questão 41 
Constituem diretrizes curriculares da formação profissional 
que implicam capacitação teórico-metodológica, ético- 
-política e técnico-operativa, EXCETO:  
A) Apreensão crítica do processo histórico como totalidade.  
B) Apreensão do significado social da profissão desvelando 

as possibilidades de ações contidas na realidade. 
C) Investigação sobre a formação histórica e os processos 

sociais contemporâneos que conformam a sociedade 
brasileira, no sentido de apreender as particularidades da 
constituição e desenvolvimento do capitalismo e do 
Serviço Social no país. 

D) Apreensão das demandas – consolidadas e emergentes – 
postas às instituições empregadoras, via mercado de 
trabalho, visando formular respostas profissionais que po-
tenciem o enfrentamento da questão social, considerando 
as novas articulações entre público e privado. 

Questão 42 
Na perspectiva histórico-crítica, como a pobreza é 
compreendida?  
A) A pobreza é um fenômeno social natural e inevitável, ori-

undo do aumento da natalidade e consequente escassez 
de alimentos.  

B) A pobreza é um fenômeno social e indispensável, oriundo 
da organização social que se caracteriza pela socialização 
da riqueza produzida.  

C) A pobreza é um fenômeno social e individual, oriundo de 
déficit educacional e consequente incapacidade e desajus-
tes de parte da população. 

D) A pobreza é um fenômeno social e inevitável, oriundo da 
socialização da produção e apropriação privada da 
riqueza socialmente produzida. 

 
Questão 43 
Sobre a origem da política social, é correto afirmar que:  
A) Está nas sociedades pré-capitalistas que começavam a 

privilegiar as forças de mercado e assumiam algumas 
responsabilidades sociais, com o fim de garantir o bem 
comum, assim como o intuito de manter a ordem social. 

B) É comumente relacionada aos movimentos de massa 
social-democratas e ao estabelecimento dos Estados- 
-Nação na Europa ocidental do final do século XIX, mas 
sua generalização situa-se na passagem do capitalismo 
concorrencial para o monopolista. 

C) Não pode ser entendida como resultado dos movimentos 
sociais e da consolidação dos Estados-Nação na Europa 
ocidental do final do século XIX, mas sua generalização 
ocorre a partir das evolutivas práticas filantrópicas e 
ações privadas das instituições de caridade. 

D) Encontra-se nas proposições liberais, cujas premissas 
eram garantir ações estatais ampliadas e qualificadas, 
proporcionando as ações do Estado na regulação e 
execução no livre mercado, atuando como fiscal e 
investidor do desenvolvimento da infraestrutura e das 
forças produtivas. 

 
Questão 44 
Ao desenvolver sua consciência, o homem evidencia o cará-
ter decisório de sua natureza racional. Todas as atividades 
sociais e individuais exigem escolhas e decisões. Todo ato 
social surge de uma decisão entre alternativas acerca de po-
sições teleológicas futuras. Sobre a ética, as escolhas e o 
valor, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Liberdade, valor, consciência e alternativa estão articulados. 
B) A ética é uma parte, um momento da práxis humana em 

seu conjunto.  
C) As escolhas são baseadas em juízo de valor: os objetos e 

as ações são avaliados como úteis, inúteis, válidos ou não 
válidos, corretos ou incorretos.  

D) Valor e alternativas são categorias subjetivas, pois a 
gênese do valor e a das alternativas estão dadas somente 
pela avaliação dos indivíduos que fazem escolhas e tomam 
decisões.  
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Questão 45 
Sobre a definição e objetivos da Lei Orgânica da Assistência 
Social, é correto afirmar que: 
A) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado 
de ações de iniciativa pública e privada, para garantir o 
atendimento às necessidades de extrema pobreza. 

B) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

C) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é política de transferência de renda, não contributiva, 
que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
excepcionais. 

D) A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é Política Social autônoma e independente, não contribu-
tiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas e emergenciais. 

 
Questão 46  
Com o Estatuto de Igualdade Racial é instituído o Sistema 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) como 
forma de organização e de articulação voltadas à imple-
mentação do conjunto de políticas e serviços destinados a 
superar as desigualdades étnicas existentes no país, presta-
dos pelo poder público federal. Constituem objetivos do 
Sinapir, EXCETO: 
A) Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção 

da igualdade étnica. 
B) Centralizar, articular e implementar ações afirmativas 

pelos governos estaduais, distrital e municipais. 
C) Formular políticas destinadas ao combate à marginalização 

e à promoção da integração social da população negra. 
D) Promover o combate às desigualdades sociais resultantes 

do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas. 
 
Questão 47 
Como é possível definir a nova questão social na contempo-
raneidade, segundo a perspectiva histórico-crítica?  
A) Fruto da crise do Estado de Providência ou Estado de 

Bem-Estar Social. 
B) Reconfiguração das bases dos problemas sociais pelo 

crescente desemprego. 
C) Resultante da crise salarial, baixa capacidade de consumo 

e diminuição do acesso aos serviços. 
D) Não existe, embora ocorram modificações em suas 

expressões e a essência da desigualdade se mantém. 
 
 

Questão 48 
Na Constituição Federal de 1988 há uma separação entre 
trabalho e assistência social, o que marca uma relação de 
tensão e atração. Sobre este debate, é correto afirmar que:  
A) Tensão porque aqueles que não têm o dever de trabalhar, 

mesmo quando conseguem trabalho, preferem a assistên-
cia, pois têm direito a ela. Atração porque a ausência de 
políticas de assistência social impele o indivíduo para o 
mercado informal. 

B) Tensão porque aqueles que têm acesso à assistência, 
mesmo quando conseguem trabalho, não abrem mão do 
benefício, mesmo não tendo mais direito. Atração porque 
a ausência de um deles impele o indivíduo para o outro, 
mesmo que não possa. 

C) Tensão porque aqueles que têm o dever de trabalhar, 
mesmo quando não conseguem trabalho, precisam da 
assistência social. Atração porque a ausência de um deles 
impele o indivíduo para o outro, mesmo que não possa, 
não deve ou não tenha direito. 

D) Tensão porque a ausência do trabalho impele o indivíduo 
para a assistência, e quando este averigua que não faz 
parte do público-alvo da política social tenciona as relações 
de produção, sendo prejudicial para a acumulação do 
capital. Atração porque aqueles que têm o dever de 
trabalhar, mesmo quando não conseguem trabalho, 
precisam da assistência, mas não têm direito a ela. 

 
Questão 49 
Segundo o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003), é correto afirmar que: 
A) É obrigação do Poder Público exclusiva e irrestritamente 

assegurar a todo idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida. 

B) É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar 
pela perícia médica do INSS, pelo serviço público ou 
privado de saúde, que integre o SUS. 

C) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua 
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da 
legislação vigente, sendo obrigação da família. 

D) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por sua 
livre escolha pelo sistema de saúde mais adequado, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário. 

 
Questão 50 
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre:  
A) Sistema Único de Saúde. 
B) Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
C) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
D) Estatuto e Diretrizes de Cotas Étnico-Raciais. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 


