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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ele quem mesmo? 
 

Depois de um bom tempo dizendo que eu era a mulher 
da vida dele, um belo dia eu recebo um e-mail dizendo: “olha, 
não dá mais”. Tá certo que a gente tava quase se matando e 
que o namoro já tinha acabado mesmo, mas não se termina 
nenhuma história de amor (e eu ainda o amava muito) com 
um e-mail, não é mesmo? Liguei pra tentar conversar e 
terminar tudo decentemente e ele respondeu: “mas agora eu 
tô comendo um lanche com amigos”. Enfim, fiquei pra morrer 
algumas semanas até que decidi que precisava ser uma mulher 
melhor para ele. Quem sabe eu ficando mais bonita, mais 
equilibrada ou mais inteligente, ele não volta pra mim? 

Foi assim que me matriculei simultaneamente numa 
academia de ginástica, num centro budista e em um curso 
de cinema. Nos meses que se seguiram eu me tornei dos 
seres mais malhados, calmos, espiritualizados e cinéfilos do 
planeta. E sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente 
nada, ele continuou não lembrando que eu existia. Aí achei 
que isso não podia ficar assim, de jeito nenhum, eu precisava 
ser ainda melhor pra ele. Sim, ele tinha que voltar pra mim 
de qualquer jeito! 

Pra isso, larguei de vez a propaganda, que eu não 
suportava mais, e resolvi me empenhar na carreira de escritora. 
Participei de vários livros, terminei meu próprio livro, ganhei 
novas colunas em revistas, quintupliquei o número de leitores 
do meu site e nada aconteceu. Mas eu sou taurina com 
ascendente em Áries, lua em Gêmeos, filha única! Eu não 
desisto fácil assim de um amor, e então resolvi que tinha que ser 
uma super ultra mulher para ele, só assim ele voltaria pra mim. 

Foi então que passei 35 dias na Europa, exclusivamente em 
minha companhia, conhecendo lugares geniais, controlando 
meu pânico em estar sozinha e longe de casa, me tornando mais 
culta e vivida. Voltei de viagem e tchân, tchân, tchân, tchân: nem 
sinal de vida. 

Comecei um documentário com um grande amigo, 
aprendi a fazer strip, cortei meu cabelo 145 vezes, aumentei a 
terapia, li mais uns 30 livros, ajudei os pobres, rezei pra Santo 
Antônio umas 1.000 vezes, torrei no sol, fiz milhares de cursos 
de roteiro, astrologia e história, aprendi a nadar, me apaixonei 
por praia, comprei todas as roupas mais lindas de Paris. Como 
última cartada para ser a melhor mulher do planeta, eu resolvi 
ir morar sozinha. Aluguei um apartamento charmoso, decorei 
tudo brilhantemente, chamei amigos para a inauguração, servi 
bom vinho e comidinhas feitas, claro, por mim, que também 
finalmente aprendi a cozinhar. Resultado disso tudo: silêncio 
absoluto. 

O tempo passou, eu continuei acordando e indo dormir 
todos os dias querendo ser mais feliz para ele, mais bonita 
para ele, mais mulher para ele. 

Até que algo sensacional aconteceu… 

Um belo dia eu acordei tão bonita, tão feliz, tão 
realizada, tão mulher, que eu acabei me tornando mulher 
DEMAIS para ele. 

Ele quem mesmo? 
(MEDEIROS, Martha. Ele quem mesmo? Disponível em: https:// 

www.pensarcontemporaneo.com/ele-quem-mesmo-cronica-de-
martha-medeiros/. Acesso em: 05/12/2019.) 

 
Questão 01 
Após a leitura da crônica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os verbos “participei”, “terminei”, “ganhei” e “quintu-

pliquei” (3º§) são considerados exemplos de paralelismo.  
II. Após receber uma correspondência eletrônica, a perso-

nagem realiza uma sequência de ações visando ao seu bem-  
-estar.  

III. A repetição das palavras “tchân, tchân, tchân, tchân” 
(4º§) foi utilizada pela autora para gerar uma expectativa 
no leitor.  

IV. A palavra “demais” (8º§) aparece em destaque para 
mostrar ao leitor da crônica o sentimento de superioridade 
da personagem em relação ao ser amado e a possibilidade 
de querer reconquistá-lo.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.  
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
Questão 02  
A palavra “equilibrada” (1º§), quanto à posição da sílaba 
tônica, é considerada uma paroxítona. Assinale a alternativa 
em que todas as palavras devem ser pronunciadas como 
paroxítonas. 
A) Legal, capaz, sutil, pudico, bombom. 
B) Erudito, talvez, nobel, abacaxi, leucemia.  
C) Frenesi, filantropo, ureter, pudico, boletim. 
D) Erudito, filantropo, pegada, pudico, leucemia. 
 
Questão 03 
Observe o emprego da palavra “cinéfilo” nas orações a seguir. 
Em qual delas essa palavra foi usada adequadamente? 
A) Pedro é cinéfilo, pois ama ir ao cinema. 
B) Pedro é cinéfilo, pois tem aversão a cinema.  
C) Pedro é cinéfilo, pois ama conhecer cidades diferentes. 
D) Pedro é cinéfilo, pois tem aversão a cidades diferentes. 
 
Questão 04 
Se a oração “Aluguei um apartamento charmoso (...)” (5º§) 
for transcrita para a voz passiva analítica, a resposta correta 
será: 
A) Se aluga um apartamento charmoso. 
B) Aluga-se um apartamento charmoso. 
C) Um apartamento charmoso, eu aluguei.  
D) Um apartamento charmoso foi alugado por mim. 
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Questão 05 
Sobre os pronomes destacados na oração “(...) ele não volta 
pra mim?” (1º§), marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) “Ele” é sujeito do verbo “voltar”. 
(     ) “Ele” é um pronome pessoal reto. 
(     ) “Mim” é um pronome substantivo. 
(     ) “Mim” é um pronome pessoal oblíquo tônico. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, V. 
D) V, V, V, V.  
 
Questão 06 
O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier 
acompanhado de qual destas palavras? 
A) Amigo. 
B) Mulher.  
C) Homem. 
D) Exigente. 
 
Questão 07 
A palavra destacada em “Liguei pra tentar conversar e 
terminar tudo decentemente” (1º§) é classificada como: 
A) Adjetivo formado por um sufixo.  
B) Advérbio formado por um sufixo. 
C) Adjetivo formado por um prefixo. 
D) Advérbio formado por um prefixo. 
 
Questão 08 
A oração “Comecei um documentário com um grande amigo 
(...)” (5º§) apresenta um objeto direto como termo integrante. 
Assinale a oração em que tal fato também ocorre. 
A) Maria acordou muito cedo hoje.  
B) Maria está muito feliz com o carro novo. 
C) Maria não obedece aos seus professores. 
D) Ontem, Maria fez toda a lição de casa rapidamente. 
 
Questão 09 
A oração destacada em “(...) decidi que precisava ser uma 
mulher melhor para ele.” (1º§) é classificada como oração 
subordinada: 
A) Adjetiva restritiva. 
B) Adjetiva explicativa. 
C) Substantiva subjetiva.  
D) Substantiva objetiva direta. 
 
Questão 10 
Observe a regência do verbo “apaixonar” em “me apaixonei 
por praia” (5º§). Há ERRO de regência em: 
A) Meu primo assisti em Minas Gerais. 
B) O rei aspirou à libertação de seu povo.  
C) Chamaram-lhe de mentiroso e de hipócrita. 
D) Esqueci um livro de Camões na sua casa ontem. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 11 
Uber permitirá gravar áudio de corridas para mais segurança 
na Índia. Passageiros e motoristas poderão gravar o áudio da 
corrida caso se sintam ameaçados; empresa também lançou 
verificação de identidade por PIN. A Uber lançou, nesta 
quinta-feira (9/01/2020), novas medidas de segurança para 
corridas realizadas na Índia. Em breve, usuários e motoristas 
poderão gravar o áudio, diretamente no aplicativo, das 
corridas que julgarem estar em perigo. Além disso, a 
companhia lançou um PIN para verificação de identidade e irá 
acompanhar e checar viagens com longas paradas realizadas. 
No Brasil, a “99” possui uma iniciativa semelhante – a empresa 
testou a gravação de viagens com o auxílio de câmeras de 
segurança. Na China, a “Didi Chuxing”, controladora da “99”, 
já aposta nas câmeras há algum tempo. 

(Disponível em: https://www.startse.com/noticia/nova-
economia/71743/uber-gravacao-conversas-seguranca.) 

 

A Uber é uma empresa de tecnologia que, pode-se dizer, 
transformou a maneira como as pessoas se movimentam 
pelas cidades. Hoje existem outros serviços similares, mas 
a Uber surgiu no Brasil: 
A) Desde a década de 1980, quando o país passou por uma 

crise de combustíveis sem precedentes. 
B) No contexto da Copa do Mundo de 2014, no Rio de 

Janeiro e, em seguida, em São Paulo, Belo Horizonte e 
Brasília. 

C) Como parte da logística de organização da ECO92, uma 
conferência sobre o clima que reuniu, no Brasil, milhares 
de pessoas do mundo todo.                                                                                              

D) Especificamente durante os jogos Panamericanos de 
2007, quando a demanda de passageiros nas capitais do 
país extrapolou o quantitativo esperado. 

 
Questão 12 
PISA, na sigla em inglês, trata-se do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes: uma pesquisa sobre a educação 
mundial, divulgada a cada três anos, pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O exame 
é aplicado em todos os países-membros do órgão responsável 
e também em países parceiros, como o Brasil. 

(Disponível em: http://portal.inep.gov.br/pisa.) 
 

Podemos afirmar que a prova do PISA analisa as habilidades 
de alunos de 15 anos em relação à: 
A) Química, Física e Biologia.    
B) Leitura, Matemática e Ciência. 
C) Informática, Inglês e Espanhol. 
D) Geografia, História e Sociologia. 
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Questão 13 
 

Quebra-sol inteligente protege os olhos do sol na estrada 
 

Visor virtual de alta tecnologia promete corrigir digitalmente 
um problema flagrante que cega os motoristas há quase um 
século. O Bosch Virtual Visor usa uma câmera voltada para o 
motorista e um LCD flip-down inteligente para bloquear 
digitalmente o brilho do sol. O Bosch Virtual Visor apresenta 
uma tela LCD transparente emparelhada com uma pequena 
câmera RGB na cabine usada para rastrear o sol que brilha no 
rosto do motorista. O sistema emprega inteligência artificial 
para localizar características faciais (incluindo olhos, boca e 
nariz), a fim de rastrear as sombras enquanto elas se movem 
pelo rosto do motorista.  

(Disponível em: https://www.radiocacula.com.br/quebra-sol-
inteligente-protege-os-olhos-do-sol-na-estrada.) 

 

A inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da 
computação muito em pauta nas discussões e estudos 
acadêmicos. Sobre a inteligência artificial, é correto afirmar 
que: 
A) O grande obstáculo para um maior desenvolvimento 

dessas pesquisas é o embate secular entre Igreja e 
Ciência. 

B) Existem vários ramos de estudo em sistemas inteligentes, 
que se dedicam a aspectos específicos do comportamento 
humano.  

C) Esse tipo de pesquisa se limita a imitar, através de símbolos 
computacionais, as principais capacidades motoras do ser 
humano.  

D) O grande problema é que esses estudos são muito recentes 
e ainda incipientes, inaugurados mais especificamente nas 
duas últimas décadas do século XX. 

 
Questão 14 
Art. 2º: O disposto nesta Lei e as políticas públicas de 
juventude são regidos pelos seguintes princípios:  
I. Promoção da autonomia e emancipação dos jovens. 
II. Valorização e promoção da participação social e política, 

de forma direta e por meio de suas representações. 
III. Promoção da criatividade e da participação no desenvol-

vimento do país. 
IV. Reconhecimento do jovem como sujeito de direitos 

universais, geracionais e singulares. 
V. Promoção do bem-estar, da experimentação e do 

desenvolvimento integral do jovem; (...) 
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

/Lei/L12852.htm.) 
 

Os princípios anteriormente citados são parte de uma lei que 
determina os direitos dos 51 milhões de jovens brasileiros: o 
“Estatuto da Juventude”, que estabelece o que o Estado 
brasileiro deve garantir às pessoas de 15 a 29 anos e induz a 
criação de políticas públicas para essa população. Esse 
Estatuto foi sancionado: 
 
 

A) No governo da então Presidente da República, Dilma 
Rousseff. 

B) No contexto da outorga da Constituição de 1988, vigente 
até hoje. 

C) No governo de Fernando Henrique Cardoso, como parte 
do pacote neoliberal. 

D) Ainda no período militar, no intuito de angariar a 
simpatia dos jovens ao regime. 

 
Questão 15 
Leia os trechos a seguir. 
 

Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e 
ponto final. É um direito deles, como é o meu também. 

(Jair Messias Bolsonaro.) 
 
A mensagem do governo foi entendida pela comunidade 
diplomática como uma clara declaração de apoio do Brasil à 
ação militar dos Estados Unidos, a ponto de o Irã chamar a 
encarregada da Embaixada brasileira em Teerã para prestar 
explicações. Na linguagem diplomática, essa medida é uma 
manifestação de insatisfação de um país com outro. 

(Disponível em: https://www.correiodoestado.com.br/ 
colunista/claudio-humberto/nos-repudiamos-o-terrorismo/365951/.) 

 

Diante de uma crise bastante séria entre EUA e Irã e tendo 
em vista as relações, tanto diplomáticas quanto econômicas 
que estabelecem com o Brasil, é correto afirmar que: 
A) O Brasil não manteve e nem mantém acordos econômicos 

com o Irã, o que facilita o seu posicionamento contrário 
àquele país. 

B) Em uma crise como essa é muito importante manter a 
cautela e, acima de tudo, primar por atitudes que 
favoreçam os acordos de paz. 

C) O Brasil, mesmo dependente do petróleo do Oriente 
Médio, excluiu o Irã de suas relações comerciais desde a 
Revolução Iraniana nos anos 70. 

D) A participação do Irã nas exportações brasileiras relacionava-
-se ao comércio de carnes; mas, antes mesmo dessa crise 
diplomática, a carne havia sido barrada pela comunidade 
islâmica. 

 
Questão 16 
O então deputado federal Tiririca (PR-SP) foi condenado pela 
paródia da música “O Portão”, de Roberto e Erasmo Carlos, 
na campanha eleitoral de 2014. O parlamentar foi condenado 
ao pagamento de indenização ao selo EMI, da Sony, por danos 
materiais. Na propaganda, Tiririca aparecia diante de um 
piano com uma peruca que imitava o cabelo de Roberto 
Carlos e disparava os seguintes versos: “Eu votei, de novo eu 
vou votar / Tiririca, Brasília é o seu lugar”. No fim do ano 
passado (2019), o caso foi julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, que decidiu a favor do deputado, contrariando as 
instâncias anteriores. 
(Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/tiririca-e-condenado-

por-parodia-de-o-portao-na-eleicao/.) 
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Na eleições municipais de 2020, em relação ao uso de 
paródias nas campanhas eleitorais, é correto afirmar que:  
A) Em linhas gerais, os políticos estão liberados para fazer 

paródias com qualquer canção – mesmo sem autorização 
dos autores. 

B) Na prática, as paródias só poderão ser usadas em cam-
panhas menores que, pela baixa exposição, correrão menos 
risco de sofrer processo. 

C) Permanece a regra rígida de que qualquer paródia, com 
intuito comercial ou eleitoral, precisa ter a aquiescência 
prévia e assinada pelo autor. 

D) Poderão ser utilizadas, desde que não tenham menções 
religiosas, cômicas, ou que descaracterizem de alguma 
forma a obra original em questão. 

 
Questão 17 
A possibilidade da cobrança de taxas sobre a energia da 
chamada Geração Distribuída (GD) tem gerado controvérsia. 
A Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica), porém, afirma 
que tem motivos técnicos para propor a cobrança de taxas 
sobre a GD. A modalidade está explícita através de uma 
resolução da própria Aneel, publicada em 2012.  
(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/energia-

solar-aneel-taxa.) 
 

Em termos técnicos, o que está em jogo é algo chamado 
Geração Distribuída, ou seja: 
A) Aquele tipo de energia, renovável ou não, destinada à 

distribuição equitativa em comunidades mais próximas 
às fontes específicas de produção, sejam elas públicas ou 
privadas. 

B) Energia exclusivamente rural, produzida por geradores de 
pequeno porte, na maioria das vezes em propriedades 
subsidiadas pelo próprio governo através de programas de 
cunho social. 

C) Aquele quantitativo de energia excedente, que não 
chegou a ser consumida e que, portanto, é destinada 
principalmente à parcela desprivilegiada da população, 
sem acesso a outras fontes energéticas. 

D) Um tipo de fonte de energia elétrica conectada diretamente 
à rede de distribuição, o que pode ocorrer com diversas 
fontes de energia sustentáveis como a energia solar, eólica 
e até proveniente de usinas hidroelétricas. 

 
Questão 18 
 

Tema de sustentabilidade é definido para Olimpíadas de 
Tóquio, em 2020 

 

O objetivo é mostrar que os Jogos podem ser sustentáveis e 
contribuir com soluções no Japão e no mundo. As Olimpíadas 
e Paralimpíadas são festividades esportivas que envolvem 
diversas nações, consideradas uma das maiores do mundo. 
Com isso, os organizadores criaram o conceito de Sustenta-
bilidade para Tóquio 2020 – “Seja melhor, juntos, para o 
planeta e as pessoas”. As Olimpíadas de Tóquio serão 
disputadas de 25 de agosto até 6 de setembro, com a 
participação de 22 modalidades. Dessa forma, as Nações 

Unidas aderiram à “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável”. Nela, constam 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), desde 2015, mencionando que “o esporte 
é um importante facilitador do desenvolvimento sustentável”. 

(Disponível em: https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-
sustentabilidade-olimpiadas-japao.) 

 

A agenda 2030, com seus ODS (Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável), é e será, por muito tempo, pauta 
não só no setor esportivo. Assinale, a seguir, a alternativa 
que contém apenas ODSs. 
A) Redução das desigualdades e reforma agrária. 
B) Erradicação da pobreza e cidadania equitativa.                                                                                               
C) Igualdade de gênero e educação de qualidade.  
D) Vida na água e divisão internacional do trabalho. 
 
Questão 19 
Leia os trechos a seguir. 
I. “A fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegou ao 

Brasil. A Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou, no Twitter, 
imagens de satélites que indicam o avanço da nuvem sobre o 
estado do Rio Grande do Sul.”  

II. “Os focos de incêndio de 2019 na Amazônia se concentram 
em propriedades privadas, de acordo com estudo do Ipam 
(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) divulgado 
nesta quarta (4). Essas áreas cobrem 18% da Amazônia e 
concentram 33% dos focos de fogo registrados pelo Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) entre 1º de 
janeiro e 29 de agosto deste ano.” 

 

Tendo em vista os incêndios anteriormente citados 
(Amazônia e Austrália), analise as afirmativas a seguir. 
I. Os incêndios tanto da Austrália quanto da Amazônia 

ocorreram por causas exclusivamente naturais.  
II. Na Amazônia, a floresta é tropical úmida; na Austrália, 

os incêndios se espalham principalmente pela floresta 
tropical seca.  

III. Na vegetação da Austrália, a flora e a fauna têm melhores 
adaptações para se recuperarem mais rápido depois de 
incêndios.  

IV. Na Amazônia, a maior parte dos incêndios se inicia por 
ação humana, realizados como método de limpeza do 
terreno.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 20 
O famoso autor de “Morte e Vida Severina” faria 100 anos em 
janeiro de 2020. Foi um poeta cuja obra se notabilizou 
sobretudo pela exatidão com as palavras. Tamanho era seu 
zelo com os versos que o pernambucano ficou conhecido 
como o “poeta-engenheiro”. A escrita lhe parecia como a 
lapidação de diamantes brutos – que só se tornam joia 
preciosa após submetidos a minucioso processo de trata-
mento. Esse verdadeiro ícone da literatura brasileira chegou a 
integrar o quadro de diplomatas brasileiros, sendo também 
reconhecido internacionalmente. Trata-se de: 
A) Zuenir Ventura. 
B) Vinicius de Moraes. 
C) Alceu Amoroso Lima. 
D) João Cabral de Melo Neto. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 21 
A pactuação tripartite, através da Resolução nº 4, de 19 de 
julho de 2012, estabelece regras relativas às responsa-
bilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para fins de transição entre os processos operacionais 
do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde (COAP). Levando em consideração 
as Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Municípios. 
2. Estados. 
3. União. 
(     ) Apoiar técnica, política e financeiramente a gestão da 

atenção básica nos municípios, considerando os cenários 
epidemiológicos, as necessidades de saúde e a articulação 
regional, fazendo um reconhecimento das iniquidades, 
oportunidades e recursos. 

(     ) Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas 
de forma interdisciplinar, por meio da abordagem 
integral e contínua do indivíduo no seu contexto 
familiar, social e do trabalho; englobando atividades de 
promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e 
agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao 
atendimento às urgências. 

(     ) Exercer de forma pactuada as funções de normatização 
e de coordenação no que se refere à gestão nacional 
da atenção básica no SUS. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3. 
B) 1, 2, 3. 
C) 3, 1, 2. 
D) 1, 3, 2. 
 
 
 

Questão 22 
“Conjunto de atividades que proporcionam conhecimento, 
detecção, análise e monitoramento de doenças decorrentes, 
inclusive, de fatores ambientais, com a finalidade de 
controlar e prevenir problemas na saúde humana.” De 
acordo com o SUS, o trecho se refere à: 
A) Vigilância sanitária. 
B) Promoção da saúde. 
C) Educação em saúde. 
D) Vigilância em saúde. 
 
Questão 23 
Considerando os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), previstos no art. 198 da Constituição Federal, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Integralidade de assistência entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema. 

II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie. 

III. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

IV. Ênfase na centralização dos serviços para os municípios. 
Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) IV. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
 
Questão 24 
“O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS 
em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira. Os estados, regiões 
e municípios devem pactuar as ações para alcançar as metas 
e os objetivos propostos.” São consideradas prioridades 
pactuadas, EXCETO: 
A) Saúde do idoso. 
B) Implantação do Cartão Nacional de Saúde. 
C) Redução da mortalidade infantil e materna. 
D) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e influenza. 

 
Questão 25 
Alta complexidade é o conjunto de procedimentos que, no 
âmbito do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando 
propiciar à população acesso a serviços qualificados, inte-
grando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica 
e de média complexidade). São consideradas assistências de 
alta complexidade, EXCETO: 
A) Ultrassonografias. 
B) Cirurgias cardiovasculares. 
C) Laboratórios de eletrofisiologia. 
D) Procedimentos de neurocirurgia. 
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Questão 26 
Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. 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 explicitação do pacto. 

II. O processo de elaboração da Programação Pactuada 
entre gestores e Integrada entre esferas de governo 
deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município 
elabora sua própria programação, aprovando-a no 
Conselho Municipal de Saúde. 

III. A elaboração da programação observa critérios e 
parâmetros definidos pelas Comissões Intergestores e 
aprovados pelos respectivos Conselhos. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 27 
O primeiro dia do mês de outubro é dedicado à celebração 
da pessoa idosa. Estabelecida pela ONU (Organização das 
Nações Unidas), em 14 de dezembro de 1990, a data 
comemorativa foi adotada no Brasil somente no ano de 
2006. Na legislação brasileira, é considerada idosa a pessoa 
que tenha idade a partir de: 
A) 50 anos. 
B) 55 anos. 
C) 60 anos. 
D) 70 anos. 
 
Questão 28 
O Ministério da Saúde alerta a rede de serviços de saúde 
de vigilância epidemiológica e ambiental e de imunização 
para prevenir a ocorrência de febre amarela em humanos. 
De acordo com as ações recomendadas pelo Ministério da 
Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Avaliar as coberturas vacinais nos municípios da Área 

Com Recomendação de Vacinação (ACRV) e imunizar as 
populações prioritárias.  

II. Estabelecer parcerias com instituições e profissionais 
dos setores de saúde e extra-saúde (meio ambiente, 
agricultura, pecuária, dentre outros) para a notificação e 
investigação da morte de primatas não humanos. 

III. Notificar e investigar oportunamente os casos humanos 
suspeitos de febre amarela, atentando para o histórico 
de vacinação preventiva, deslocamentos para áreas de 
risco e atividades de exposição para definição do Local 
Provável de Infecção (LPI). 

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

Questão 29 
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) foram 
criados pelo Ministério da Saúde e têm como objetivo 
apoiar e consolidar a atenção primária no Brasil. Poderão 
compor os NASFs as seguintes especialidades médicas, 
EXCETO:  
A) Homeopata. 
B) Acupunturista. 
C) Dermatologista. 
D) Ginecologista/Obstetra. 
 
Questão 30 
O “Melhor em Casa” é um programa do Ministério da Saúde 
destinado a pessoas que apresentam dificuldades temporárias 
ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma 
Unidade de Saúde, ou ainda para pessoas que estejam em 
situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para 
o seu tratamento. O atendimento é realizado por equipes 
multidisciplinares, formadas, prioritariamente, por: 
A) Médicos, Enfermeiros, Nutricionista e Fonoaudiólogos. 
B) Médicos, Enfermeiros, Fonouadiólogos e Fisioterapeutas. 
C) Médicos, Técnicos em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem 

e Assistente Social. 
D) Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e Fisiote-

rapeuta ou Assistente Social. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 31 
Algumas doenças, agravos e eventos de saúde pública são 
especificados como de notificação compulsória imediata. Isto 
significa que, a partir da constatação através do primeiro 
atendimento ao paciente, os profissionais de saúde ou os 
responsáveis pelas instituições de saúde devem fazê-la no 
prazo de até: 
A) 2 horas. 
B) 12 horas. 
C) 24 horas. 
D) 48 horas. 
 
Questão 32 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
abrange os cuidados com a criança da gestação aos nove 
anos de idade com especial atenção à primeira infância e às 
populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da 
morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com 
condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.  

(Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/crianca. 
Acesso em: 23/12/2019).  

 

O Ministério de Saúde, para fins dessa Política, considera a 
primeira infância o período compreendido entre a concepção 
até: 
A) 3 anos.  
B) 4 anos. 
C) 6 anos. 
D) 7 anos. 
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Questão 33 
No dia 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids. No dia 29 de novembro de 2019, o Ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançou a nova campanha de 
Prevenção ao HIV/Aids, que tem como foco incentivar 
pessoas que não se preveniram em algum momento da vida 
a procurar uma Unidade de Saúde e realizar o teste rápido. 
Apesar da queda no número de mortes pela doença, a 
infecção por HIV cresce mais entre os jovens. Sobre esta 
doença, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Na fase aguda da doença, os pacientes infectados podem 

apresentar sintomas parecidos com os de uma gripe. 
B) Muitas pessoas soropositivas vivem sem apresentar os 

sintomas da doença e sem desenvolver a doença por 
muitos anos.  

C) O aparecimento das doenças oportunistas está mais 
relacionado com o estilo de vida do paciente do que com as 
funções deficitárias de certos sistemas do seu organismo. 

D) Os testes rápidos para a detecção de anticorpos anti-HIV 
fornecem o resultado em até trinta minutos com amostra 
de sangue obtida por punção digital ou com amostra de 
fluido oral. 

 
Questão 34  
No momento do nascimento, o recém-nascido passa por 
intensa adaptação fisiológica para a vida extrauterina; 
dessa forma, o médico pediatra ou neonatologista deve 
aplicar o Boletim de APGAR, um instrumento utilizado 
para: 
A) Classificar o recém-nascido ao nascimento quanto à 

idade gestacional, ao peso, à altura e à circunferência 
cefálica e torácica. 

B) Determinar o início de reanimação e manobras que visam 
garantir fluxo sanguíneo e oxigenação adequados ao 
recém-nascido em situações críticas na sala de parto. 

C) Avaliar a capacidade de adaptação do recém-nascido à 
vida extrauterina através da aplicação de uma pontuação 
obtida do somatório de escores atribuídos a dois fatores: 
frequência cardíaca e respiração.  

D) Avaliar a capacidade de adaptação do recém-nascido à 
vida extrauterina através da aplicação de uma pontuação 
obtida do somatório de escores atribuídos a cinco 
características avaliadas no primeiro e no quinto minuto 
de vida.  

 
Questão 35 
As veias varicosas (varizes) aparecem, frequentemente, 
nos membros inferiores e, geralmente, são superficiais, 
anormalmente dilatadas e tortuosas. A estase venosa que 
ocorre nas veias varicosas é decorrente de:  
A) Uso frequente de salto alto. 
B) Funcionamento incompetente das válvulas venosas. 
C) Uso de certos medicamentos que enrijecem as paredes 

dos vasos sanguíneos. 
D) Enfraquecimento da musculatura dos membros inferiores, 

dificultando o retorno venoso. 

Questão 36  
É preconizado pelo Ministério da Saúde que a gestante realize, 
no mínimo, seis consultas de pré-natal. Além de exames 
laboratoriais e de imagem, alguns procedimentos são feitos 
nesse período como a vacinação da gestante, o cálculo da idade 
gestacional, o cálculo da data provável do parto e o controle da 
pressão arterial. O cálculo da idade gestacional é realizado para 
descobrir a idade do embrião ou do feto em semanas que são 
contadas a partir do primeiro dia da última menstruação. É 
correto afirmar que a gestação normal dura em torno de: 
A) 200 dias. 
B) 240 dias. 
C) 250 dias. 
D) 280 dias. 
 
Questão 37 
Os medicamentos que aumentam a contratilidade do 
músculo cardíaco são classificados como: 
A) Vasoconstritores. 
B) Betabloqueadores. 
C) Cardiotônicos ou inotrópicos. 
D) Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina 

(ECA). 
 
Questão 38 
O estadiamento do câncer é utilizado para auxiliar o médico 
no planejamento do tratamento, dar alguma indicação do 
prognóstico da doença, ajudar na avaliação dos resultados de 
tratamento, facilitar a troca de informações entre os centros 
de tratamento e contribuir para a pesquisa contínua sobre o 
câncer. O estadiamento do câncer consiste: 
A) Na verificação do seu grau de malignidade. 
B) No processo de determinação do tamanho e disseminação 

do tumor. 
C) Na avaliação do comprometimento causado no local de 

sua instalação. 
D) No procedimento diagnóstico que remove parte do 

câncer para detectar as células malignas.  
 
Questão 39 
“Diversas são as variáveis que devem ser consideradas ao 
medir a pressão arterial da gestante, a fim de minimizar 
possíveis medidas erradas. Essas variáveis estão relacionadas 
com o equipamento utilizado, com o ambiente, com o 
profissional que está realizando a aferição e com a gestante. 
Considerando que devem ser utilizados os mesmos 
equipamentos e a mesma técnica usada para os adultos, 
quando a gestante estiver deitada, a pressão arterial deve ser 
aferida no braço _____________ com a gestante em decúbito 
lateral _______________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) direito / direito 
B) direito / esquerdo 
C) esquerdo / direito 
D) esquerdo / esquerdo 
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Questão 40  
O Ministério da Saúde fez algumas alterações no calendário 
vacinal de 2020. Uma delas foi em relação à vacinação contra 
a febre amarela. Esta vacina passa a ser oferecida a todos os 
estados do território nacional e uma dose de reforço será 
dada às crianças de quatro anos. Sobre esta vacina é correto 
afirmar que, EXCETO: 
A) É feita com vírus vivo atenuado. 
B) É administrada por via subcutânea. 
C) É uma das poucas vacinas que não causam eventos 

adversos. 
D) Após 28 dias da vacina, a pessoa vacinada está apta a 

doar sangue. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 e 
1 (um) Parecer Jurídico somente para o cargo de Advogado Público; 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 
cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental 
Incompleto.  

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) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico) que lhe foram fornecidos 
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. Terão duração de 3h (três horas) as provas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, 4h (quatro horas) para os 
cargos de Nível Médio e Superior Completo (exceto Advogado Público) e 5h (cinco horas) para o cargo de Advogado Público. 
Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos 
Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico). 

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) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva – Parecer Jurídico), devidamente assinados 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 referentes 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. 


