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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Comprar menos é melhor do que comprar “verde” 
 

Estudo indica que consumir em menor quantidade pode 
gerar efeitos mais positivos do que aderir à onda do 

consumo de produtos ditos sustentáveis. 
 

O direito de comprar o que o dinheiro honestamente 
juntado permite é um dos bons e inegociáveis avanços do 
capitalismo – e, no entanto, de um tempo para cá, o exage-
rado consumismo foi levado ao tribunal do bom comporta-
mento, e com doses de razão. Um estudo publicado no 
periódico inglês Young Consumers, de pesquisadores de 
marketing da Universidade do Arizona (EUA), fez barulho ao 
sugerir que consumir menos traz efeitos mais positivos para 
o ambiente e para cada indivíduo do que simplesmente 
substituir produtos por versões que, em teoria, seriam 
ecologicamente corretas. 

Os analistas se debruçaram em dois perfis de pessoas: 
aquelas com o hábito de reaproveitar bens, em vez de sair 
às compras; e os adeptos da aquisição de produtos “verdes”. 
De acordo com os pesquisadores, o primeiro grupo, menos 
afoito, apresentou índices mais altos de bem-estar pessoal, 
além de ter modo de vida pouco danoso para a natureza. 

O resultado da pesquisa bate de frente com uma 
indústria vigorosa. De acordo com a consultoria Nielsen, 
estima-se que 64% de lares dos Estados Unidos já compra-
ram itens enquadrados como sustentáveis. Não há levanta-
mento brasileiro, mas por aqui também é tendência forte. A 
consciência ambiental é sempre louvável. Mas convém ter 
cautela. 

Há alternativas conservacionistas que são vendidas 
como tal, mas que não se comprovam “verdes”. É o caso de 
canudinhos de metal, cuja fabricação demanda energia 
equivalente à usada para criar noventa modelos de plástico 
(ressalta-se: ainda é melhor que não se use canudo algum, 
muito menos os de plástico). Outro exemplo é o das “eco 
bags”. Para valerem do ponto de vista sustentável, seria 
necessário usar cada uma 104 vezes. Disse a VEJA Sabrina 
Helm, coordenadora do estudo da Universidade do Arizona: 
“Temos que ser conscientes, pensando no que é realmente 
útil para nossas vidas”. Soa simplório, mas é conselho bom e 
eficaz. 

(Jennifer Ann Thomas, 28 out 2019. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/ciencia/comprar-menos-e-melhor-do-que-

comprar-verde/.) 
 
 
 
 
 

Questão 01 
No segmento “– e, no entanto, de um tempo para cá, o 
exagerado consumismo foi levado ao tribunal do bom 
comportamento, e com doses de razão.” (1º§), pode-se 
afirmar que: 
A) As expressões utilizadas produzem um sentido exagerado 

proposital, atribuindo ênfase à situação apresentada. 
B) A expressão “de um tempo para cá” demonstra a deter-

minação do tempo em que os fatos ocorrem por meio da 
linguagem conotativa. 

C) São apresentadas questões de especificidade jurídica com 
o propósito de esclarecer o interlocutor acerca da legali-
dade do assunto tratado.  

D) A partir da personificação de um comportamento especí-
fico, é apresentada a ideia de que são necessárias reflexões 
sobre o consumismo exagerado. 

 
Questão 02 
De acordo com as relações sintáticas estabelecidas no 
período “Estudo indica que consumir em menor quantidade 
pode gerar efeitos mais positivos do que aderir à onda do 
consumo de produtos ditos sustentáveis.”, pode-se afirmar 
que: 
A) São exemplos de complementos verbais do mesmo tipo: 

“efeitos” e “onda”. 
B) O termo “Estudo” assim como o “que” destacado em 

“que consumir em menor quantidade” têm a função de 
sujeito da oração.  

C) As expressões “em menor quantidade” e “mais positivos” 
indicam, igualmente, circunstâncias em relação às formas 
verbais a que se referem. 

D) A substituição de “aderir à onda do consumo de” por 
“consumir” alteraria o tipo de complemento verbal da 
oração: “do que aderir à onda do consumo de produtos 
ditos sustentáveis.” 

 
Questão 03 
Das informações e ideias trazidas ao texto, infere-se corre-
tamente que: 
A) A produção vista como sustentável carece de uma reto-

mada de conceitos e profunda análise para que a classifi-
cação dos produtos seja analisada e divulgada de forma 
mais criteriosa.  

B) O consumo pautado em tendências exclusivamente sus-
tentáveis de fato não é capaz de proporcionar os benefí-
cios esperados pelo indivíduo que se propõe a praticar tal 
comportamento. 

C) A indústria dos produtos classificados como sustentáveis 
é um reflexo das pesquisas realizadas que demonstram a 
necessidade de que tal atividade seja ampliada para 
suprir a demanda no futuro. 

D) Pesquisas realizadas acerca de grupos com hábitos de 
consumo distintos revelaram que produtos “verdes”, ou 
ditos sustentáveis, eliminaram os altos índices de ansie-
dade do grupo que têm como prioridade este tipo de 
consumo.  
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Questão 04 
O texto lido tem como principal finalidade: 
A) Analisar criteriosamente diferentes comportamentos rela-

cionados ao consumismo.  
B) Promover o confronto de ideias relacionadas ao consu-

mismo e consumo consciente. 
C) Apresentar informações sobre um tema específico enfati-

zando um viés relacionado ao consumo e consciência 
ambiental. 

D) Estabelecer critérios que norteiem um comportamento 
consumidor compatível com as necessidades atuais da 
sociedade.  

 
Questão 05 
O título do texto:  Comprar menos é melhor do que comprar 
“verde”: 
I. Qualifica o consumismo sustentável como uma atitude 

nula diante da realidade.  
II. Antecipa um posicionamento do enunciador do texto 

acerca de assunto relacionado ao consumo.  
III. Demonstra, por meio do emprego de aspas, o uso de um 

vocábulo cujo sentido produzido extrapola o usual. 
IV. Estabelece uma comparação entre comportamentos 

diferentes atribuídos a indivíduos com características 
diferentes. 

Estão corretas apenas 
A) I e IV.  
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
 
Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

Mort. Ed Mort. Detetive particular. Está na plaqueta. 
Durante meses ninguém entrara no meu escri – escritório é 
uma palavra grande demais para descrevê-lo – a não ser 
cobradores, que eram expulsos sob ameaças de morte ou 
coisa pior. De repente, começou o movimento. Entrava 
gente o dia inteiro. Gente diferente. Até as baratas 
estranharam e fizeram bocas. Não levei muito tempo para 
saber o que tinha havido. Alguém trocou minha plaqueta 
com a da escola de cabeleireiros, ao lado. A escola de 
cabeleireiros passou o dia vazia. Voltaire, o ratão albino, que 
subloca um canto da minha sala, emigrou para lá. Quando 
recoloquei a plaqueta no lugar, Voltaire voltou. Ele gosta de 
sossego. Mort. Ed Mort. Está na plaqueta certa. 

Eu estava pensando no meu jantar da noite passada – 
isto é, em nada – quando ela entrou. Nem abri os olhos. 
Disse: “A escola de cabeleireiros é ao lado”. Mas quando ela 
falou, abri os olhos depressa. Se sua voz pudesse ser 
engarrafada seria vendida como afrodisíaco. Ela não queria 
a escola de cabeleireiros. 

– Preciso encontrar meu marido. 
– Claro – disse eu. – Vá falando que eu tomo nota. 
Meu bloco de notas fora levado pelas baratas. Uma 

ação de efeito psicológico. O bloco não lhes serviria para 
nada. Só queriam me desmoralizar. Peguei o cartão que um 

dos pretendentes a cabeleireiro deixara em cima da minha 
mesa, com um olhar insinuante, no dia anterior. Tenho um 
certo charme rude, não nego. Sou violento. Sorrio para o 
lado. Uso costeletas. No cartão estava escrito Joli Decora-
ções e um nome, Dorilei. Virei do outro lado. Comecei a 
escrever enquanto ela falava. A Bic era alugada. 

(VERÍSSIMO, Luis Fernando. As cem melhores crônicas brasileiras / 
Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. – Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2007. Fragmento.) 
 
Questão 06 
Atente para as seguintes afirmações, referentes ao texto: 
I. Em “A Bic era alugada.”, o autor utiliza como recurso 

estilístico da linguagem, uma palavra por outra com a 
qual se acha relacionada.  

II. A referência às baratas e ao rato albino demonstra o uso 
de uma linguagem conotativa que confirma e enfatiza a 
real situação profissional em que se encontrava o dete-
tive particular. 

III. O período “Durante meses ninguém entrara no meu escri 
– escritório é uma palavra grande demais para descrevê-lo 
– a não ser cobradores, que eram expulsos sob ameaças 
de morte ou coisa pior.” (1º§) evidencia que o detetive 
particular demonstra conformismo em seu ambiente de 
trabalho.  

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 07 
Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do 
texto se 
A) em “O bloco não lhes serviria para nada.” o destacado 

fosse substituído por “serviria-os”.  
B) o pronome “eu” do 2º parágrafo fosse substituído pelo 

substantivo próprio a que se refere.  
C) os travessões do segundo parágrafo fossem substituídos 

por parênteses de acordo com a função exercida na frase. 
D) a forma verbal destacada em “Comecei a escrever en-

quanto ela falava. A Bic era alugada.” fosse substituída 
por “começaria”. 

 
Questão 08 
No 2º parágrafo, é possível observar atitudes do narrador 
que se contrapõem; a mudança de atitude pode ser com-
preendida como: 
A) Uma ação desesperadora do narrador diante de um pos-

sível fracasso profissional. 
B) O resultado de uma motivação externa que promove no 

narrador um despertamento. 
C) Superação mesmo diante de circunstâncias adversas que 

persistiam em seu ambiente de trabalho. 
D) Uma reação esperada mediante a chegada de qualquer 

potencial cliente em seu estabelecimento. 
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Questão 09 
No segmento “Durante meses ninguém entrara no meu 
escri – escritório é uma palavra grande demais para 
descrevê-lo (...)”, a forma verbal destacada indica: 
A) Ocorrência de um fato em continuidade no passado. 
B) Um fato concluído pouco antes da fala do enunciador. 
C) Uma ação situada em um passado longínquo, distante.  
D) Uma ação hipotética, que poderia ter ocorrido no passado. 
 
Questão 10 
A partir de uma mudança nos acontecimentos, o narrador 
expressa que “Até as baratas estranharam e fizeram 
bocas.”, a expressão destacada denota no contexto: 
A) Estranheza.  
B) Preconceito. 
C) Desinteresse. 
D) Descontentamento. 
 
Texto para responder às questões de 11 a 15. 
 

Os horizontes da ciência 
 

A chegada do homem à Lua é possivelmente o feito 
científico e tecnológico que mais impactou o imaginário 
popular na era moderna. Tanto parecia um feito inatingível 
que até hoje circulam teorias conspiratórias de que tudo não 
passou de uma montagem norte-americana para capturar 
corações e mentes ameaçados pelo regime socialista. 

Acredite-se ou não, há quase 50 anos a cápsula de 
pouso Águia descia no mar da Tranquilidade, na face visível 
da Lua, e dois astronautas davam seus primeiros passos, ou 
pulos, no único satélite natural da Terra. Um conjunto de 
fatores levou a humanidade a esse feito, como disputas 
políticas, militares e tecnológicas entre nações, [...] Inspira-
dora da curiosidade humana, a exploração espacial fascina 
pessoas no mundo todo e permite a junção de três 
atividades essencialmente científicas – a descoberta, a 
compreensão e a aplicação desse conhecimento para alcan-
çar um determinado fim. 

Sem pisar lá desde 1972, os Estados Unidos querem 
voltar, agora com a colaboração de outros países. Com 
orçamento menor do que na época da Guerra Fria, a Nasa 
conta hoje com a Agência Espacial Europeia e o Canadá. 
Outros atores têm a mesma ambição. A China, com um 
programa espacial em ascensão, planeja, sozinha, colocar 
um taikonauta na Lua. 

(Alexandra Ozório de Almeida – Diretora da Redação. Carta da Editora, 
edição 280 – Junho 2019. Pesquisa FAPESP. Fragmento.) 

 
Questão 11 
Alguns verbos são classificados como verbos impessoais, 
apresentando-se na terceira pessoa do singular. Em “Acre-
dite-se ou não, há quase 50 anos a cápsula de pouso Águia 
descia no mar da Tranquilidade, [...]” (2º§), a expressão 
“há quase 50 anos” seria corretamente substituída por: 
A) “faz quase 50 anos que”. 
B) “fazem quase 50 anos que”. 
C) “passou quase 50 anos que”. 
D) “hão de haver quase 50 anos que”. 

Questão 12 
Quanto aos aspectos da linguagem utilizada no texto apre-
sentado está correto o que se afirma em: 
A) Ocorre grande variação em relação ao grau de formali-

dade ainda que a adequação à norma culta esteja preser-
vada. 

B) É possível identificar a presença, no texto, de diferentes 
vozes que representam pessoas envolvidas no assunto 
abordado.  

C) Pode ser evidenciado, no texto, o emprego predomi-
nante de verbos flexionados no modo Imperativo tendo 
em vista a finalidade textual observada.  

D) Trata-se de um texto explicitamente formal em que a 
utilização da norma padrão da língua escrita é uma 
referência, garantindo a imagem que se quer transmitir 
aos leitores.  

 
Questão 13 
“A chegada do homem à Lua é possivelmente o feito 
científico e tecnológico que mais impactou o imaginário 
popular na era moderna. Tanto parecia um feito inatingível 
que até hoje circulam teorias conspiratórias de que tudo 
não passou de uma montagem norte-americana para 
capturar corações e mentes ameaçados pelo regime 
socialista.” (1º§) Os vocábulos destacados anteriormente 
assumem no texto, respectivamente, o sentido de: 
A) permeou – impossível – elaboradas 
B) alcançou – intangível – arquitetadas 
C) prejudicou – intransponível – mentirosas 
D) impressionou – inalcançável – conspirativas 
 
Questão 14 
De acordo com o texto: 
A) A chegada do homem à Lua é o feito científico mais antigo 

que maior impacto provocou na sociedade contemporânea. 
B) Fatores políticos, militares e tecnológicos são considera-

dos responsáveis pela maior parte das descobertas cientí-
ficas e tecnológicas. 

C) A crença acerca da chegada do homem à Lua é fator que 
promove interferência no desenvolvimento científico a 
partir de tal posicionamento.  

D) A exploração espacial tem sido alvo do interesse, atual-
mente, de diferentes nações; fato que pode ser confir-
mado de forma concreta e evidente. 

 
Questão 15 
De acordo com o contexto situacional e linguístico de sua 
ocorrência, identifique o segmento em que a linguagem 
figurada foi utilizada para produzir o sentido desejado: 
A) “[...] dois astronautas davam seus primeiros passos, [...] ” 
B) “Com orçamento menor do que na época da Guerra Fria, 

[...]” 
C) “[...] capturar corações e mentes ameaçados pelo regime 

socialista.” 
D) “[...] a cápsula de pouso Águia descia no mar da 

Tranquilidade, [...]” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 
Lucas, servidor público aposentado do município de 
Suzano, foi convocado para a realização de nova perícia 
para análise das razões que o levaram à aposentadoria por 
invalidez. Desta perícia, verificou-se que os motivos de sua 
aposentadoria já não mais existem, razão pela qual fora 
emitido um laudo, indicando que está apto para o trabalho. 
Diante da situação narrada, é correto afirmar que Lucas 
será:  
A) Revertido. 
B) Readaptado. 
C) Reintegrado. 
D) Aproveitado. 
 
Questão 17 
A Lei nº 190, de 01 de julho de 2010, estabelece a concessão 
de Gratificação por Trabalho em Local de Difícil Lotação. 
Sobre esta gratificação, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A gratificação será concedida no percentual de vinte 

por cento do valor do vencimento do servidor.  
(     ) A gratificação será concedida especificamente aos 

servidores ocupantes dos cargos em provimento efetivo 
da saúde e da educação.  

(     ) A gratificação por trabalho em local de difícil lotação 
não será incorporada ao vencimento para nenhum fim.  

(     ) Os servidores que percebem a gratificação perderão o 
direito no momento em que cessar sua atuação nos 
referidos locais. 

A sequência de julgamento está correta em 
A) V, V, F, F.  
B) F, F, V, V.  
C) V, F, F, F.  
D) F, V, V, V.  
 
Questão 18 
Carlos, servidor público do município de Suzano, vem 
apresentando sinais de estar sofrendo algum transtorno 
mental grave. Tal situação, verificada na mudança repen-
tina de comportamento pelos colegas de trabalho, vem 
preocupando sua chefia. O servidor tem se recusado a 
procurar ajuda médica e, recentemente, foi intimado a 
comparecer em inspeção médica determinada pela autori-
dade municipal competente. Caso Carlos se recuse, injusti-
ficadamente, a comparecer em tal inspeção médica, pode-
rá ser apenado com:  
A) Exoneração. 
B) Suspensão de até quinze dias. 
C) Advertência aplicada por escrito. 
D) Multa, na base de cinquenta por cento por dia da remu-

neração. 
 

Questão 19 
A Lei Municipal nº 4.392, de 08 de julho de 2010, que 
dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Suzano, prevê a 
Progressão Funcional por Tempo de Serviço. Sobre esta 
progressão, é correto afirmar que: 
A) A progressão funcional por tempo de serviço se dará a 

cada período de dois anos de efetivo exercício. 
B) A progressão funcional é o acesso ao padrão imediata-

mente seguinte ao atual na tabela de vencimentos.  
C) A progressão funcional será concedida ao servidor ocu-

pante de cargo de provimento efetivo e em comissão da 
administração geral. 

D) A progressão funcional e os direitos e vantagens dela 
decorrentes serão devidos a partir do segundo mês 
subsequente em que o servidor completar o período de 
dois anos de efetivo exercício. 

 
Questão 20 
Segundo a Lei nº 190, de 01 de julho de 2010, a readaptação 
ocorre com a colocação do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física, sensorial ou mental. Sobre 
a readaptação, é correto afirmar que, EXCETO:  
A) A readaptação não acarretará aumento, reajuste ou dimi-

nuição da remuneração devida. 
B) A readaptação será efetivada em cargo com atribuições e 

jornada de trabalho afins e respeitada em todo o caso a 
escolaridade e habilitação exigida.    

C) A readaptação, uma vez realizada, não será revertida, 
mesmo que haja o restabelecimento da capacidade física, 
sensorial ou mental do servidor atestada em laudo médi-
co oficial. 

D) A readaptação dependerá obrigatoriamente de laudo de 
perícia da Previdência Social e exame médico oficial que 
avalie sua condição, apontando as funções que o servidor 
poderá executar. 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 21 
O vírus influenza, pertencente à família Ortomixiviridae, 
possui RNA de hélice única e se subdivide em três tipos 
antigenicamente distintos: A, B e C. O vírus tipo A é mais 
suscetível às variações antigênicas e, periodicamente, 
sofre alterações em sua estrutura genômica, o que 
contribui para a existência de diversos subtipos. São 
responsáveis pela ocorrência da maioria das epidemias de 
influenza e classificados de acordo com os tipos de proteí-
nas que se localizam em sua superfície, chamadas de 
hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). São considerados 
os principais reservatórios do vírus influenza, EXCETO: 
A) Aves. 
B) Suínos. 
C) Répteis. 
D) Homem. 
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Questão 22 
O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde tem 
como objetivo acordar colaboração entre os entes federati-
vos para a organização da rede interfederativa de atenção 
à saúde. Em relação às disposições essenciais do Contrato 
Organizativo de Ação Pública da Saúde, analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Identificação das necessidades de saúde locais e regionais. 
II. Indicadores e metas de saúde. 
III. Critérios de avaliação dos resultados e forma de monito-

ramento permanente. 
IV. Responsabilidades assumidas pelos entes federativos 

perante a população no processo de regionalização, as 
quais serão estabelecidas de forma individualizada, de 
acordo com o perfil, a organização e a capacidade de 
prestação das ações e dos serviços de cada ente federa-
tivo da região de saúde. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
 
Questão 23 
Integram a estrutura do Ministério da Saúde para pactuar 
o Plano Nacional de Saúde, EXCETO: 
A) Inca. 
B) IBGE. 
C) Funasa. 
D) Fiocruz. 
 
Questão 24 
O Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi 
instituído pelo Decreto nº 7.385, de 8 de dezembro de 
2010, tendo como um dos objetivos manter a educação 
permanente, visando à resolução de problemas presentes 
no dia a dia dos profissionais de saúde que atuam no SUS. 
Um de seus elementos é a Plataforma Arouca, que consiste 
em: 
A) Um banco de dados nacional do SUS, sob responsabili-

dade da Secretaria Executiva da UNA-SUS/Fiocruz, que 
concentra todos os dados dos cursos e suas ofertas. 

B) Cursos abertos online, de extensão, aperfeiçoamento, 
especialização (voltados aos programas de provimento) e 
mestrados profissionais, que abordam os mais diversos 
temas na área da saúde. 

C) Um conjunto de milhares de recursos educacionais que 
versam sobre temáticas diferenciadas de livre acesso e 
reutilização, produzidos pelas instituições de ensino que 
compõem a Rede UNA-SUS. 

D) Uma plataforma digital que permite o acesso, o download 
e a reutilização de recursos educacionais digitais desenvol-
vidos pelas instituições da Rede UNA-SUS para o ensino- 
-aprendizagem de trabalhadores da saúde. 

 
 

Questão 25 
Para fins de delineamento do campo de conceituação da 
Gestão Participativa do SUS, suas práticas e mecanismos 
podem ser agrupados, de acordo com as instituições, 
atores e segmentos sociais envolvidos. Em relação aos 
mecanismos de mobilização social, é correto afirmar que: 
A) Desenvolvem nas escolas, nas universidades e nos serviços 

de saúde, fortalecendo o protagonismo na produção de 
saúde e na formação de cidadãos em defesa do SUS. 

B) Representam pelos conselhos de saúde e pelas conferên-
cias de saúde, envolvendo o governo, os trabalhadores da 
saúde e a sociedade civil organizada, nas três esferas de 
governo. 

C) Envolvem representantes das secretarias estaduais e 
municipais de saúde, e a Comissão Intergestores Tripar-
tite (CIT), que conta com representantes do Ministério da 
Saúde, além dos representantes das secretarias estaduais 
e municipais de saúde. 

D) Representam dispositivos para a articulação de movi-
mentos populares na luta pelo SUS e o direito à saúde, 
ampliando espaços públicos (coletivos) de participação e 
interlocução entre trabalhadores de saúde, gestores e 
movimentos populares. 

 
Questão 26 
Levando em consideração a Força Nacional do SUS, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Para ser acionada, o município ou o estado deve decre-

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

(     ) Uma equipe chamada para “missão exploratória” é 
quando profissionais vão até o local fazer um diagnós-
tico da rede de saúde. 

(     ) Contribui com o território afetado com orientações 
técnicas, ações de busca ativa e monitoramento de 
pacientes, atendimentos, liberação de medicamentos e 
apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde 
local. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, V, F. 
C) F, F, F. 
D) V, V, V. 
 
Questão 27 
“Define-se como conjunto de ações sanitárias integradas, 
inclusive com outros setores do governo e da sociedade 
que busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de 
qualidade de vida, condições de trabalho, moradia, alimen-
tação, educação, atividade física, lazer, dentre outros.” 
Trata-se de: 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Vigilância em Saúde. 
C) Promoção da Saúde. 
D) Gestão Participativa. 
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Questão 28 
De acordo com a competência da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Planeja, coordena, supervisiona, monitora e avalia a 

implementação da Política Nacional de Atenção Primária 
à Saúde centrada nas pessoas, nos princípios do SUS e na 
articulação com a rede de saúde. 

II. Fomenta estratégias que fortaleçam a atenção primária 
à saúde e a Estratégia Saúde da Família, a fim de alcançar 
os objetivos de responsabilização dos serviços de atenção 
primária à saúde pela saúde da população com alta reso-
lutividade clínico-assistencial. 

III. Fomenta a implementação de políticas e ações interse-
toriais de promoção da equidade em saúde, de forma a 
acolher e articular as demandas de grupos em situação 
de iniquidade no acesso e na assistência à saúde para a 
superação de desigualdades e vulnerabilidades sociais. 

IV. Audita a execução das políticas públicas no âmbito do 
SUS para aferir a adequação dessas políticas aos critérios 
e aos parâmetros exigidos de economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 29 
A imunidade aos vírus influenza é adquirida a partir da 
infecção natural ou pela vacinação, sendo que esta garante 
imunidade apenas em relação aos vírus homólogos da sua 
composição. Em geral, o seu período de incubação é de: 
A) 1 ano. 
B) 10 dias. 
C) 20 dias. 
D) 1 a 4 dias. 
 
Questão 30 
No Calendário Básico de Vacinação da Criança do Programa 
Nacional de Imunização (PNI/MS), a vacina conjugada 
contra o meningococo do sorogrupo C na imunização pri-
mária consiste de duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, e o 
reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade, poden-
do ser administrado até os 4 anos de idade. Nos Centros de 
Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), são 
recomendações da vacina, EXCETO:  
A) Implante de cóclea. 
B) Pessoas menores de 13 anos com HIV/Aids. 
C) Pessoas com hipersensibilidade a qualquer componente 

deste imunobiológico. 
D) Imunodeficiências congênitas da imunidade humoral, 

particularmente do complemento e de lectina fixadora 
de manose. 

 
 
 

Questão 31 
“Órgão responsável por formular, normatizar, fiscalizar, 
monitorar e avaliar políticas e ações em articulação com o 
Conselho Nacional de Saúde.” A afirmativa se refere a: 
A) Ministério da Saúde. 
B) Conselho de Saúde. 
C) Secretaria Estadual de Saúde (SES). 
D) Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 
 
Questão 32 
“O projeto propõe a reorganização da atenção básica no 
país, de acordo com os preceitos do SUS, a partir da 
expansão, qualificação e consolidação do atendimento 
prestado.” A afirmativa se refere a: 
A) HumanizaSUS. 
B) Estratégia Saúde da Família (ESF). 
C) Melhor em Casa – Serviço de Atenção Domiciliar. 
D) digiSUS – Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. 
 
Questão 33 
São consideradas propostas do Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, EXCETO: 
A) Controlar e limitar as práticas populares e tradicionais de 

uso de plantas medicinais e remédios caseiros. 
B) Desenvolver estratégias de comunicação, formação téc-

nico-científica e capacitação no setor de plantas medici-
nais e fitoterápicos. 

C) Desenvolver instrumentos de fomento à pesquisa, desen-
volvimento de tecnologias e inovações em plantas medi-
cinais e fitoterápicos, nas diversas fases da cadeia produtiva. 

D) Construir e/ou aperfeiçoar marco regulatório em todas as 
etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e 
fitoterápicos, a partir dos modelos e experiências existen-
tes no Brasil e em outros países, promovendo a adoção 
das boas práticas de cultivo, manipulação e produção de 
plantas medicinais e fitoterápicos. 

 
Questão 34 
Em relação à abrangência da saúde do trabalhador no 
âmbito do SUS, analise as afirmativas a seguir. 
I. Visa à recuperação e reabilitação da saúde dos traba-

lhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho. 

II. Assistir ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho. 

III. Informar ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como 
os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 
respeitados os preceitos da ética profissional. 

Está(ão) correta(s): 
A) Todas as afirmativas. 
B) Nenhuma afirmativa. 
C) Uma afirmativa, apenas. 
D) Duas afirmativas, apenas. 
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Questão 35 
Em relação à doença meningocócica, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. É uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta 

na forma de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou 
mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocó-
cica a mais frequente delas e a meningococcemia a 
forma mais grave. 

II. O modo de transmissão ocorre através do contato direto 
pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de 
pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. 

III. A meningite e a meningococcemia são as formas clínicas 
mais frequentemente observadas, podendo ocorrer 
isoladamente ou associadas. A denominação doença 
meningocócica torna-se apropriada nesse contexto, sendo 
adotada internacionalmente. 

IV. Nos surtos e epidemias, observam-se mudanças nas 
faixas etárias afetadas, com aumento de casos entre 
adolescentes e adultos jovens. 

Está(ão) correta(s): 
A) Todas as afirmativas. 
B) Uma afirmativa, apenas. 
C) Três afirmativas, apenas. 
D) Duas afirmativas, apenas. 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Considere o caso hipotético para responder às questões 36 
e 37. 
 

Luana, 30 anos, nuligesta, vem à consulta solicitando informa-
ções sobre contracepção. Sabe-se que ela não quer gestar e 
deseja um método seguro.  
 

Questão 36 
Assinale o método mais eficaz de acordo com o Índice de 
Pearl. 
A) Laqueadura. 
B) DIU de cobre. 
C) DIU hormonal. 
D) Implante hormonal subdérmico. 
 
Questão 37 
Após orientações, a paciente opta pela realização de laquea-
dura; pela legislação brasileira vigente, qual deverá ser a 
conduta? 
A) Encaminhar a paciente para o serviço social e programar 

a cirurgia logo em seguida. 
B) Orientar a impossibilidade da realização do procedimento, 

pois a paciente não tem filhos vivos. 
C) Orientar sobre a impossibilidade da realização do procedi-

mento, pois, no caso de nuligestas, a idade mínima é 40 
anos. 

D) Orientar sobre a necessidade de ordem judicial para a 
realização do procedimento, pois a paciente tem menos de 
35 anos.  

 

Questão 38 
Assinale a recomendação atual para rastreamento de 
câncer ginecológico em paciente de 47 anos, G3P2A1, 
abstinente sexual há 10 anos, com últimas duas citologias 
normais, sendo a última realizada há 5 anos. 
A) Coleta de preventivo, apenas.  
B) Coleta de preventivo e mamografia. 
C) Coleta de preventivo, mamografia e ultrassom transvaginal. 
D) Não há recomendação de realização de exame de rastreio 

no momento. 
 
Questão 39 
A a. cervical é responsável pela irrigação do colo uterino. 
Qual é sua origem imediata? 
A) a. uterina. 
B) a. ovariana.  
C) a. ilíaca interna. 
D) a. pudenda interna.  
 
Questão 40 
De acordo com os critérios de elegibilidade, trata-se de um 
critério categoria 3 para uso de anticoncepcional oral 
combinado: 
A) Histórico de TVP. 
B) < 6 semanas pós-parto (amamentando). 
C) < 21 dias pós-parto (não amamentando).  
D) Idade ≥ 35 anos + tabagismo ≥ 15 cigarros/dia. 
 
Questão 41 
São considerados fatores de risco para o desenvolvimento 
de câncer de endométrio, EXCETO: 
A) Obesidade. 
B) Tabagismo. 
C) Diabetes mellitus. 
D) Uso inadequado de terapia de reposição hormonal. 
 
Questão 42 
Assinale, a seguir, a principal causa de sangramento vaginal 
após a menopausa. 
A) Atrofia. 
B) Adenomiose.  
C) Câncer de ovário. 
D) Câncer de endométrio. 
 
Questão 43 
Paciente de 60 anos relata aparecimento de crostas no 
mamilo esquerdo com prurido e vermelhidão. Ao exame 
físico são evidenciadas lesões crostosas; eczematosas que 
vão do mamilo para a aréola; hiperemia local, sem sinais 
flogísticos; não há retrações e abaulamentos; axilas livres. 
Assinale a principal hipótese diagnóstica. 
A) Tinea. 
B) Psoríase. 
C) Doença de Paget.  
D) Neoplasia mamária invasora. 
 



 

9 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP –  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 20H (T) ₡ 

Questão 44 
“Segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA, pelo menos 
13 tipos de HPV são considerados oncogênicos, apresen-
tando maior risco ou probabilidade de provocar infecções 
persistentes e estar associados a lesões precursoras. Dentre 
os HPVs de alto risco oncogênico, os tipos ___ e ___ estão 
presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencial-
mente a afirmativa anterior. 
A) 6 / 11 
B) 6 / 18  
C) 11 / 16 
D) 16 / 18 
 
Questão 45 
Paciente de 20 anos, previamente hígida, comparece à 
consulta médica muito preocupada, pois sentiu um nódulo 
no seio. Ao exame físico, foi evidenciado um nódulo 
palpável de, aproximadamente, 1 cm às 6 horas em mama 
direita; móvel; macio; sem linfonodomegalias adjacentes. 
Assinale a conduta frente a tal caso hipotético. 
A) Solicitar core-biopsy. 
B) Solicitar biópsia por PAAF. 
C) Solicitar mamografia em caráter de urgência. 
D) Tranquilizar a paciente pois, provavelmente, se trata de 

um fibroadenoma. 
 
Questão 46 
Sobre a Cirurgia de Alta Frequência (CAF), marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A estenose do canal cervical é mais frequente em paci-

entes submetidas à conização a frio. 
(     ) Pode ser realizada em caráter ambulatorial. 
(     ) Em caso de recidiva de NIC 2, não está indicado novo 

CAF. 
(     ) A peça cirúrgica deve ser fixada em solução de formal-

deído a 10%. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, F. 
B) V, F, V, V. 
C) V, V, F, V. 
D) F, V, F, V. 
 
Questão 47 
Sobre a Terapia de Reposição Hormonal, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) Um dos benefícios é a diminuição de incidência de 

Diabetes mellitus tipo 2. 
B) Em pacientes com útero, pode ser usado DIU hormonal 

combinado com estrogênio oral. 
C) A janela de oportunidade para início do uso é de 5 anos 

após a menopausa ou até 60 anos. 
D) Mulheres com histórico pessoal de câncer de mama 

podem fazer uso de estrogênio tópico vaginal. 
 

Questão 48 
O progestágeno que apresenta estrutura molecular análoga 
à da espironolactona se refere a: 
A) Estrona. 
B) Ciproterona. 
C) Drospirenona.  
D) Noretisterona. 
 
Questão 49 
Jéssica, 17 anos, comparece à consulta médica relatando 
bolhas dolorosas na vagina. Nega episódio similar anterior. 
Ao exame físico, há duas lesões ulceradas, de fundo limpo, 
dolorosas, sem linfonodomegalia adjacente. Assinale o 
tratamento para tal paciente.  
A) Aciclovir 800 mg, três vezes ao dia, por 2 dias.  
B) Famciclovir 250 mg, duas vezes ao dia, por 7 a 10 dias. 
C) Aciclovir 400 mg, três vezes ao dia, ou 200 mg, cinco 

vezes ao dia, por 7 a 10 dias. 
D) Famciclovir 100 mg, duas vezes ao dia, por 1 dia ou 125 

mg, duas vezes ao dia, por 5 dias. 
 
Questão 50 
A técnica cirúrgica para a correção de incontinência uriná-
ria de esforço, que consiste na fixação da fáscia paravaginal 
ao ligamento ileopectíneo (ligamento de Cooper), denomina-
se: 
A) Sling TOT. 
B) Técnica de Burch. 
C) Técnica de Marshall. 
D) Técnica de Kelly-Kennedy. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 que o candidato ingresse 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 etc.; o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. É proibido também o uso de telefone celular no final da aplicação das provas, enquanto o candidato estiver 
dentro da Unidade de Aplicação. 

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, 
exceto para o cargo de Procurador Jurídico, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual; 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico; e, 30 (trinta) questões para os 
cargos de Nível Fundamental Completo e 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 emprego 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, Incompleto e Procurador 
Jurídico e 4h (quatro) horas para os cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Superior Completo. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e da Folha de Texto Definitivo. 

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 Texto Definitivo, 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 somente 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 o candidato insista em sair do local de aplicação 
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e, ainda, pelo Coordenador da Unidade de 
Aplicação. 

 
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 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, 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. 




