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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Viajando 
 

Viajar é a melhor coisa do mundo. Não importa para que 
lugar. Sair de onde você está e passar um tempo em outro, pra 
mim, já é suficiente. Claro que há lugares e lugares. Os bra-
sileiros estão viajando, cada vez mais. Você, com certeza, já 
ouviu alguém dar o chilique que: em Nova York, agora, só tem 
brasileiro! Paris é um bairro nosso! Miami já faz parte da grande 
Salvador! Buenos Aires é de verdade a capital do Brasil.  

Mas tem um lugar que o brasileiro não costuma ir muito, 
que é o melhor de todos: o Brasil. Existe algum preconceito 
bobo na cabeça do brasileiro de que chique mesmo é ir pra 
Europa. Acho que chique mesmo é você conhecer o seu país de 
cabo a rabo! Um dos argumentos é que viajar para fora é o 
mesmo preço de uma viagem para o Nordeste. Ué, e daí? Você 
pode se divertir muito mais no Nordeste, tenha certeza.  

Se você já visitou os Lençóis Maranhenses, sabe do que 
estou falando. Um dos lugares mais lindos e diferentes do 
mundo. As pessoas, com razão, dizem que aqui nós não 
temos estrutura, os lugares são de difícil acesso, mas vou te 
dizer, faz um pouco parte da graça do passeio.  

Claro que queremos um mínimo e que isso não pode ser 
justificativa para a precariedade dos nossos cartões‐postais, 
mas ter que pegar um bugre e desbravar as ruas de terra/pedra 
de Fernando de Noronha, para chegar a uma praia deslum-
brante como a do Sancho sem nenhum quiosque vendendo 
nem uma água é muito legal.  

Sou do ponto de vista de que a praia se fosse azulejada, 
com água doce e ar condicionado não seria o paraíso, seria a 
cozinha do seu apartamento. O Rio está caríssimo, é verdade, 
mas Grumari é de graça, a Lapa é de graça, o Aterro é de graça, 
Copacabana, Ipanema, a pedra da Gávea, a Floresta da Tijuca, é 
tudo “de grátis”! Foz do Iguaçu deixa Niagara Falls no chinelo. 
Mas lá é que é legal, é nos States, né? As dunas móveis de Natal, 
o Pantanal, Bonito, a Chapada, a Amazônia...  

O sonho de todo gringo é vir passar uma semana na 
floresta Amazônica. A maioria dos brasileiros acha floresta um 
programa de índio (mas adora passar 8 horas no trânsito pra ir 
ao Guarujá. Vai entender.). Temos dois dos melhores museus do 
mundo aqui no Brasil, um no Recife e outro em Minas. Inhotim 
é o maior museu a céu aberto de todos e das coisas mais im-
pressionantes que eu já vi de artes plásticas, sonoras e visuais. 
Quando comento sobre ele, 95% das pessoas não têm ideia do 
que estou falando. Não vou nem entrar no quesito gastronomia 
para não humilhar qualquer país do planeta. Não estou falando 
tudo isso querendo dizer que ir ao Egito é bobagem, e que não 
vale a pena visitar Tóquio ou o Camboja. O que eu quero dizer é 
que, entre Barcelona e Roma, vale a pena descobrir o que é o 
Jalapão. Reserve dez dias do seu ano para viajar pelo Brasil. Você 
não vai se arrepender. Até porque, se é pra esbarrar com brasi-
leiro nos Estados Unidos, esbarra com brasileiro por aqui 
mesmo, que tá tudo em casa!    

(Fábio Porchat. Estadão Cultura. Em: 11/2014. Adaptado.) 

Questão 01 
É possível inferir que o primeiro período do texto é mar-
cado por uma: 
A) Ressalva. 
B) Explicação. 
C) Contradição. 
D) Ambiguidade. 
 

Questão 02 
Considerando o título “Viajando” e, ainda, com base na lei-
tura do texto, é correto inferir que o autor: 
A) Deixa claro ser imprescindível conhecer novos lugares. 
B) Ressalta que a liberdade e a simplicidade podem fazer a 

viagem compensar. 
C) Evidencia que as pessoas escolhem visitar cidades estran-

geiras por causa do valor monetário. 
D) Acredita que, embora as pessoas prefiram conhecer cida-

des brasileiras, deve-se ter um roteiro de viagem para se 
divertir mais. 

 

Questão 03 
O texto apresenta, como evento gerador para a discussão 
das ideias: 
A) A descoberta e os encantamentos da floresta Amazônica.  
B) A possibilidade de compartilhar experiências e lugares de 

difícil acesso. 
C) A oportunidade de viajar e conhecer o exterior como Tó-

quio, Camboja, Barcelona ou Roma.  
D) A experiência pessoal narrada pelo articulista sobre luga-

res interessantes para se viajar no país. 
 

Questão 04 
Assinale a alternativa em que o termo relacionado ao vocá-
bulo destacado encontra‐se, de acordo com o contexto em-
pregado, indevido. 
A) “O sonho de todo gringo é vir passar uma semana na floresta 

Amazônica.” (6º§) – estrangeiro.  
B) “Não vou nem entrar no quesito gastronomia para não humi-

lhar qualquer país do planeta.” (6º§) – conhecimento. 
C) “Existe algum preconceito bobo na cabeça do brasileiro 

de que chique mesmo é ir pra Europa.” (2º§) – hostilidade. 
D) “[...] para chegar a uma praia deslumbrante como a do 

Sancho sem nenhum quiosque vendendo nem uma água 
é muito legal.” (4º§) – fascinante.  

 

Questão 05 
Dentre os trechos relacionados, o ponto de vista do autor 
pode ser visto em: 
A) “Os brasileiros estão viajando, cada vez mais.” (1º§) 
B) “O sonho de todo gringo é vir passar uma semana na flo-

resta Amazônica.” (6º§) 
C) “As dunas móveis de Natal, o Pantanal, Bonito, a Cha-

pada, a Amazônia...” (5º§) 
D) “Mas tem um lugar que o brasileiro não costuma ir muito, 

que é o melhor de todos: o Brasil.” (2º§) 
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Questão 06 
No período “Mas tem um lugar que o brasileiro não cos-
tuma ir muito, que é o melhor de todos: o Brasil.” (2º§), a 
coerência textual seria prejudicada caso a expressão em 
destaque fosse substituída por: 
A) Porém. 
B) Contudo. 
C) Entretanto. 
D) Por conseguinte. 
 

Questão 07 
Podemos afirmar que os argumentos predominantes re-
tratados no texto para fundamentar o ponto de vista do 
articulista são: 
A) Comparações. 
B) Alusões consagradas. 
C) Argumentos levianos. 
D) Justificativas consensuais. 
 

Questão 08 
Nas afirmativas a seguir, as palavras sublinhadas possuem 
o mesmo valor semântico, EXCETO em: 
A) “Sou do ponto de vista de que a praia se fosse azulejada, 

[...]” (5º§) 
B) “Você pode se divertir muito mais no Nordeste, tenha cer-

teza.” (2º§) 
C) “Até porque, se é pra esbarrar com brasileiro nos Estados 

Unidos, [...]” (6º§) 
D) “Se você já visitou os Lençóis Maranhenses, sabe do que 

estou falando.” (3º§) 
 

Questão 09 
“Temos dois dos melhores museus do mundo aqui no Brasil, 
um no Recife e outro em Minas.” (6º§) A forma verbal, subli-
nhada nessa frase, está no presente do indicativo. Ao passar 
essa frase para o pretérito mais que perfeito do indicativo tem‐
-se a forma verbal 
A) teríamos 
B) tínhamos 
C) tivéramos  
D) tivéssemos 
 

Questão 10 
No excerto “As dunas móveis de Natal, o Pantanal, Bonito, 
a Chapada, a Amazônia...” (5º§), as reticências indicam: 
A) Hesitação, incerteza, indecisão. 
B) Uma enumeração não concluída. 
C) Uma pausa breve e momentânea. 
D) A interrupção do pensamento do autor. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
A comunicação de dados entre locais remotos pode ser reali-
zada através de um processo que envolve desde a conexão de 
computadores, meios e dispositivos de redes; assinale-o. 
A) Entrega. 
B) Protocolo. 
C) Conectividade. 
D) Compartilhamento. 

Questão 12 
Em informática, hardware pode ser definido como sendo os 
dispositivos físicos de um computador. O hardware que con-
siste em uma pequena quantidade de armazenamento rápido, 
normalmente construído de elementos como transistores ou 
tubos e que armazena uma palavra de informação, denomina-
-se: 
A) ULA. 
B) CPU. 
C) Registrador. 
D) Barramento. 
 

Questão 13 
O sistema operacional MS-DOS é responsável pela comu-
nicação entre o usuário e o computador, recebendo ordens 
do usuário e enviando as respostas através do vídeo. Neste 
sistema operacional, a extensão de arquivo utilizada para 
identificar o arquivo de sistema (auxiliar do MS-DOS) é: 
A) SYS. 
B) TXT. 
C) EXE. 
D) BAK. 
 

Questão 14 
O programa Microsoft Excel usa fórmulas para realizar ope-
rações numéricas como, por exemplo, somar; subtrair; divi-
dir; e, multiplicar. Considerando que as células A1 e B1 
possuem, respectivamente, os valores 10 e 3, ao inserir na 
célula C1 a fórmula =QUOCIENTE(A1;B1), será retornado o 
seguinte valor: 
A) 0,3 
B) 3 
C) 3,3 
D) 30 
 

Questão 15 
Um banco de dados é uma ferramenta para a coleta e a 
organização de informações. Ele pode armazenar informa-
ções sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra 
coisa. Em relação ao banco de dados, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Em um banco de dados é permitido organizar e exibir os 

dados de maneiras diferentes. 
B) Existem somente três operações permitidas no banco de 

dados: deleção; inserção; e, seleção. 
C) Após a criação do banco de dados, ou seja, da definição 

de sua estrutura, não é possível alterá-lo. 
D) Para garantir a consistência de seus dados, um banco de 

dados não permite que mais de um usuário possa acessá-
-lo ao mesmo tempo. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
O caso hipotético contextualiza as questões 16 e 17. Leia-o 
atentamente. 

 

Uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde visitou uma 
escola primária com 250 alunos e realizou um levantamento 
sobre a situação da vacinação dessas crianças quanto às 
seguintes vacinas: tríplice viral; febre amarela; e, rubéola. A 
equipe constatou que: 
● nenhum dos alunos tomou exatamente duas vacinas; 
● 50 alunos foram vacinados com os três tipos de vacina; 
● 20 alunos não tomaram nenhuma das três vacinas; 
● 150 alunos não tomaram a tríplice viral; e,   
● a quantidade de alunos que foram vacinados contra febre 

amarela supera em 60 unidades o número de vacinados 
contra rubéola. 

 

Questão 16 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o nú-
mero de crianças que tomaram apenas uma das vacinas 
está compreendido em um intervalo de: 
A) 100 a 124                                                                                         
B) 125 a 149 
C) 150 a 174 
D) 175 a 200 
 

Questão 17 
Escolhendo-se uma das crianças dessa escola aleatoriamente, 
a probabilidade de que ela não tenha tomado a vacina contra 
febre amarela é de: 
A) 42%                                                                                            
B) 48% 
C) 58% 
D) 66% 
 

Questão 18 
A Prefeitura Municipal de Formiga contratou 8 Agentes Comu-
nitários de Saúde para cadastrar 200 famílias no Programa 
Saúde Feliz no prazo de 15 dias. Os trabalhos são realizados 
pelos Agentes com carga horária diária de 5 horas e, ao final de 
10 dias, a instituição constatou que apenas 2/5 das famílias 
haviam sido cadastradas. Para finalizar o cadastro de todas as 
famílias a tempo, o responsável pelos cadastros designou outros 
2 Agentes e autorizou a realização de horas extraordinárias de 
trabalho para toda a equipe nos últimos 5 dias a fim de que não 
houvesse atraso nas demais etapas do Programa Saúde Feliz. 
Desse modo, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho, quantas 
horas diárias os Agentes Comunitários de Saúde deverão traba-
lhar para que os cadastros sejam finalizados dentro do prazo 
estabelecido? 
A) 10 horas 
B) 12 horas 
C) 14 horas 
D) 15 horas 
 
 
 

Questão 19 
Bruna e Marcelo são Agentes Comunitários de Saúde e 
foram designados para visitar as casas de um determinado 
bairro do município onde atuam. Marcelo começou a rea-
lizar as visitas 7 dias antes de Bruna e faz, diariamente, 8 
visitas. Bruna preferiu antecipar os formulários a serem 
preenchidos pelas famílias nas visitas e, por isso, apesar de 
ter começado depois de Marcelo, consegue realizar um 
total de 11 visitas por dia. De acordo com a situação hipoté-
tica, contando-se apenas os dias em que Bruna realizou as 
visitas, ao final de quantos dias ela irá superar a quanti-
dade de visitas realizadas por Marcelo? 
A) 18 dias                                                                             
B) 19 dias 
C) 20 dias 
D) 21 dias 
 

Questão 20 
Em uma unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) traba-
lham 5 médicos, 8 enfermeiros e 10 agentes comunitários de 
saúde, que atuam em regime de escala com equipes formadas 
por 2 médicos, 4 enfermeiros e 8 agentes comunitários de 
saúde. Desse modo, a quantidade de equipes distintas que 
podem ser formadas para atuar nos plantões dessa instituição 
é um valor entre: 
A) 1.000 e 24.999                                                                                               
B) 25.000 e 29.999 
C) 30.000 e 35.999 
D) 36.000 e 70.000 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA  
 
Questão 21 
De acordo com os critérios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
são consideradas evidências de humanização da assistência à 
saúde, EXCETO: 
A) Diminuição do tempo de espera. 
B) Redução da jornada de trabalho diária. 
C) Atendimento baseado em critérios de risco. 
D) Garantia de educação permanente aos trabalhadores dos 

serviços de saúde. 
 

Questão 22 
“Estratégia em saúde que objetiva promover a qualidade de 
vida, bem como reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde rela-
cionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver; condições de trabalho; habitação; ambiente; educação; 
lazer; cultura; e, acesso a bens e serviços essenciais.” As infor-
mações se referem à: 
A) Educação em saúde. 
B) Vigilância em saúde. 
C) Promoção da saúde. 
D) Prevenção de agravos à saúde. 
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Questão 23 
Considerando que os Conselhos de Saúde têm atuação 
importante no Sistema Único de Saúde (SUS) na organiza-
ção e formulação de estratégias, controle da execução da 
política de saúde em cada instância e nos aspectos econô-
micos e financeiros, marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas. 
(     ) É de reponsabilidade de cada Conselho de Saúde es-

tipular o quantitativo de membros, obedecendo à com-
posição de 10% de entidades e movimentos represen-
tativos de usuários, 25% representando os trabalhado-
res na área de saúde; os prestadores de serviços priva-
dos não terão representatividade nos Conselhos. 

(     ) O Conselho Nacional de Secretaria da Saúde (Conass) 
tem representatividade nos estados e no Distrito Fede-
ral na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) no âm-
bito de matérias referentes à saúde. 

(     ) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) 
têm representatividade nos entes municipais e estadu-
ais para tratar de matérias referentes à saúde, sendo 
vinculados, institucionalmente, ao Conasems de acordo 
com os seus estatutos. 

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

Questão 24 
A Rede de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR), que integra 
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
e Aleitamento Materno (PNAISC), se trata de uma ação 
estratégica de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno do Sistema Único de Saúde (SUS). Os municípios 
precisam dos seguintes critérios mínimos para implantar o 
banco de leite materno, EXCETO: 
A) Número de leitos em UTI neonatal. 
B) Mortalidade neonatal precoce com número de óbitos na 

idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos. 
C) Mortalidade neonatal tardia com número de óbitos na 

idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos. 
D) Mortalidade infantil com número de óbitos infantis (me-

nores de 2 anos) independente da quantidade dos nasci-
dos vivos. 

 

Questão 25 
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as comissões 
intersetoriais têm a finalidade de articular as políticas e os 
programas de interesse para a saúde, englobando, em es-
pecial, as seguintes atividades; analise-as. 
I. Alimentação e nutrição. 
II. Ciência e tecnologia. 
III. Recursos humanos. 
IV. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.  
De acordo com a Lei nº 8.080/1.990, está correto o que se 
afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 

Questão 26 
São competências exclusivas da direção nacional do Sis-
tema Único da Saúde (SUS), EXCETO: 
A) Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execu-

ção da política nacional e produção de insumos e equipa-
mentos para a saúde. 

B) Controlar a centralização dos serviços e ações de saúde 
nas unidades federadas e nos municípios, garantindo o 
direito à saúde de todos. 

C) Participar da definição de normas e mecanismos de con-
trole, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente 
ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana. 

D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser 
complementada pelos estados, Distrito Federal e municí-
pios. 

 

Questão 27 
Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da 
rede própria ou conveniada, garantem a parturiente um 
acompanhante  
A) exclusivamente no momento do parto. 
B) apenas no período de trabalho de parto. 
C) durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

-parto imediato. 
D) apenas no pós-parto, nos casos em que a parturiente ou 

o recém-nascido apresente alguma complicação na hora 
do parto. 

 

Questão 28 
Considerando os princípios da telessaúde, que oferta de 
forma remota os serviços relacionados a todas as profis-
sões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos com-
petentes do Poder Executivo federal, analise-os.  
I. Consentimento livre e informado do paciente. 
II. Dignidade e valorização do profissional de saúde. 
III. Rigorosa observância das atribuições legais de cada profis-

são. 
IV. Responsabilidade digital. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.  
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 29 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
B) Os recursos financeiros do SUS na esfera municipal são 

administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo 
Nacional de Saúde. 

C) Aos proprietários, administradores e dirigentes de enti-
dades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de 
chefia ou função de confiança no SUS. 

D) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial à população de uma de-
terminada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofer-
tados pela iniciativa privada. 
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Questão 30 

Sobre os objetivos da Política de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher, analise as afirmativas a seguir. 
I. Proporcionar a melhoria das condições de vida e saúde das 

mulheres, mediante a garantia de direitos legalmente cons-
tituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de 
promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde 
em todo território brasileiro. 

II. Contribuir para a diminuição da morbidade e mortalidade 
femininas no Brasil. 

III. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde 
da mulher no SUS. 

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

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 

 

Questão 31 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Sistema de In-
formação em Saúde (SIS) como um mecanismo de coleta, pro-
cessamento, análise e transmissão da informação necessária 
para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. 
“Considera-se que a transformação de um dado em informação 
exige, além da análise, a divulgação e, inclusive, recomendações 
para a ação.” Segundo Pereira (1995), os Sistemas de Informações 
em Saúde devem produzir indicadores capazes de medir eficiên-
cia, eficácia e efetividade. 

(Disponível em: https://ares.unasus.gov.br. Acesso em: 01/2023.) 

 

Considerando com os tipos básicos de indicadores no âmbito 
da saúde, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Eficiência. 
2. Eficácia. 
3. Efetividade. 
(     ) Cobertura alcançada por meio das ações produzidas (con-

sultas, vacinas, partos etc.); concentração de procedimen-
tos oferecidos (como: três consultas de pré-natal por ges-
tante); resolubilidade da atenção (como: a proporção de 
altas em relação às consultas realizadas). 

(     ) Indicadores de mortalidade; indicadores de morbidade; 
indicadores demográficos; indicadores socioeconômicos; 
e, indicadores ambientais (saneamento). 

(     ) Produtividade por tipo de procedimento (consultas, exa-
mes laboratoriais etc.); utilização da capacidade instalada 
(rede física); utilização da capacidade operacional (recur-
sos humanos); distribuição dos gastos por tipo de atenção 
prestada (ambulatorial básica e especializada; hospitalar e 
urgência; apoio diagnóstico e terapêutico etc). 

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

Questão 32 
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e na autonomia das pessoas 
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletivida-
des. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cui-
dado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de tra-
balho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, 
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando 
a dinamicidade existente no território em que vivem essas po-
pulações. 

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 01/2023.) 

 

São consideradas atribuições específicas dos Agentes Co-
munitários de Saúde na Atenção Básica, EXCETO: 
A) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea. 
B) Direcionar, quando necessário, usuários a outros pontos 

de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua res-
ponsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêu-
tico do usuário. 

C) Desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica 
de Saúde (UBS), considerando as características e as fina-
lidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 
grupos sociais ou coletividade. 

D) Estar em contato permanente com as famílias, desenvol-
vendo ações educativas, visando à promoção da saúde, 
prevenção das doenças e acompanhamento das pessoas 
com problemas de saúde, bem como ao acompanha-
mento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, 
ou de qualquer outro programa similar de transferência 
de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implan-
tado pelo Governo Federal, estadual e municipal, de acordo 
com o planejamento da equipe. 

 

Questão 33 
Sobre a catapora (varicela), uma doença infecciosa e alta-
mente contagiosa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ao diagnosticar a criança deve-se orientar que ela seja 

afastada da creche ou escola por dois meses a partir do 
início do aparecimento das manchas vermelhas no corpo. 

B) Adquirido o vírus Varicela, a pessoa fica imune à catapora; 
porém, esse vírus permanece em nosso corpo a vida toda e 
pode ser reativado, causando o herpes-zóster, conhecido 
também como cobreiro. 

C) Tem como característica clínica principal o polimorfismo das 
lesões cutâneas (na pele), que se apresentam nas diversas 
formas evolutivas (máculas; pápulas; vesículas; pústulas; e, 
crostas), acompanhadas de prurido (coceira). 

D) O contágio ocorre por meio do contato com o líquido da 
bolha ou pela tosse, espirro, saliva, ou objetos contaminados 
pelo vírus, ou seja, contato direto ou de secreções respirató-
rias. Na forma indireta, é transmitida por meio de objetos 
contaminados com secreções de vesículas e membranas mu-
cosas de pacientes infectados.  
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Questão 34 
Considere o Calendário Nacional de Vacinação para crian-
ças, a vacina DTP+Hib+HB (Penta), que previne contra as 
seguintes doenças: Difteria; Tétano; Coqueluche; Haemophi-
lus; influenzae B; e, Hepatite B. Deve-se seguir o esquema 
vacinal de acordo com a idade: 
A) Dose: 9 meses; Reforço: 4 anos de idade. 
B) 1º Reforço: 15 meses; 2º Reforço: 4 anos de idade. 
C) 1ª Dose: 3 meses; 2ª Dose: 5 meses; Reforço: 12 meses. 
D) 1ª Dose: 2 meses; 2ª Dose: 4 meses; e, 3ª Dose: 6 meses. 
 

Questão 35 
A Aids é a doença causada pela infecção do Vírus da Imu-
nodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês). Esse vírus 
ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defen-
der o organismo de doenças. As células mais atingidas são 
os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa 
célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, 
rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a 
infecção. 

(Disponível em:  https://www.saude.es.gov.br. Acesso em: 01/2023.) 

 

Em relação ao retrovírus HIV, analise as afirmativas a seguir. 
I. O HIV liga-se a um componente da membrana dessa célula, 

o CD4, penetrando no seu interior para se multiplicar. Com 
isso, o sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo a ca-
pacidade de responder adequadamente, tornando o corpo 
mais vulnerável a doenças. 

II. Considera-se janela imunológica o intervalo de tempo de-
corrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de 
anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema de defesa do 
organismo. 

III. Os exames podem ser feitos de forma anônima. Nos cen-
tros, além da coleta e da execução dos testes, há um 
processo de aconselhamento para facilitar a correta in-
terpretação do resultado pelo usuário. 

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

Questão 36 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da 
atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e é tida pelo Ministério da Saúde e 
gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer 
uma reorientação do processo de trabalho com maior poten-
cial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da 
atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situa-
ção de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 
uma importante relação custo-efetividade. A quantidade de 
profissionais Agentes Comunitários de Saúde preconiza que 
seja suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, 
sendo o seguinte número máximo de pessoas: 
A) 200 
B) 300 
C) 500 
D) 750 

Questão 37 
A implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) possibilita a reorganiza-
ção inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual 
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou como uma forma de 
agregar os Agentes a outras maneiras de organização da Aten-
ção Básica. Em relação ao que é necessário para a implantação 
da estratégia prevista nas UBS, analise as afirmativas a seguir. 
I. A existência de uma UBS, inscrita no sistema de Cadastro 

Nacional vigente que passa a ser a UBS de referência para 
a equipe de agentes comunitários de saúde. 

II. A existência de um enfermeiro para até, no máximo, doze, 
agentes comunitários de saúde; e, no mínimo, quatro, cons-
tituindo, assim, uma equipe de Agentes de Saúde. 

III. O cumprimento da carga horária integral de quarenta 
horas semanais por toda a equipe de agentes comunitá-
rios, composta por agentes comunitários de saúde e en-
fermeiro supervisor. 

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

Questão 38 
O Programa Cuida Mais Brasil foi instituído pela Portaria nº 937, 
de 5 de maio de 2022, e tem o propósito de aprimorar a assis-
tência à saúde da mulher e à saúde materno-infantil, no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. O Pro-
grama Cuida Mais Brasil considera aspectos regionais de orga-
nização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no Distrito Federal, 
estados e municípios para levar, por meio de financiamento fe-
deral, ações complementares de apoio às equipes de Saúde da 
Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP). 

(Disponível em: Ministério da Saúde. Acesso em: 01/2023.) 

 

Em relação aos objetivos do Programa Cuida Mais Brasil, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. 
(     ) Amparar a organização e a oferta do cuidado na saúde da 

mulher e na saúde materno-infantil, com vistas à redução 
da mortalidade materna e infantil. 

(     ) Fomentar a resolutividade da APS, por meio da qualifica-
ção dos processos de trabalho das equipes, e contribuir 
para a integralidade do cuidado na saúde da mulher e na 
saúde materno-infantil. 

(     ) Proporcionar espaços de apoio técnico-pedagógico para 
os profissionais das equipes de APS de forma integrada 
aos médicos ginecologistas-obstetras e capacidade de 
resposta desses profissionais. 

(     ) Apoiar e complementar as equipes da APS na condução 
do cuidado às condições clínicas e epidemiológicas prio-
ritárias de atenção à saúde da criança e da saúde das 
mulheres em período pré-concepcional, gestacional, pu-
erperal e em intervalo intergestacional de acordo com as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, F, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) V, F, V, F. 
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Questão 39 
A Política Nacional de Saúde Bucal tem alterado a vida de 
milhões de brasileiros por meio do acesso a serviços odonto-
lógicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Sobre à saúde bucal no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS), 
é INCORRETO inferir que: 
A) A Atenção Primária é responsável pelo primeiro atendi-

mento ao usuário e pelo encaminhamento aos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs) e/ou hospitais. 

B) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são res-
ponsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo en-
caminhamento aos centros especializados dos casos mais 
complexos apenas. 

C) O tratamento oferecido é uma continuidade do trabalho rea-
lizado pela rede de Atenção Primária e, no caso dos municí-
pios que estão na Estratégia Saúde da Família (ESF), pelas 
equipes de saúde bucal. 

D) São ofertados diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico 
e detecção do câncer de boca; periodontia especializada; ci-
rurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia; 
atendimento a portadores de necessidades especiais. 

 

Questão 40 
As doenças raras podem ser definidas como aquelas que afetam 
até 65 pessoas em cada 100 mil, ou seja, 1,3 pessoa para cada 
2.000 indivíduos. São classificadas de acordo com os quatro 
principais fatores: incidência; raridade; gravidade; e, diversi-
dade. No Brasil, estima-se que cerca de treze milhões de pessoas 
possuem alguma doença rara. São cerca de sete a oito mil tipos 
e dentre as mais conhecidas estão esclerose múltipla; hemofilia; 
neuromielite óptica; autismo; acromegalia; doença de Cushing; 
tireoidite autoimune; doença de Addison; hipopituitarismo; 
anemia de Fanconi; demência vascular; doença de Hodgkin; 
encefalite; fibrose cística; hiperidrose; malformação de Arnold-
Chiari; mucopolissacaridose; osteogênese imperfeita; síndrome 
de Guillain-Barré; síndrome de Pierre Robin; hipotireiodismo 
congênito; hiperplasia adrenal congênita, dentre outras. 

 (Disponível em: Portal PEBMED. https://pebmed.com.br/. Acesso em: 
01/2023.) 

 

O Ministério da Saúde preconiza a linha de cuidado da atenção 
às pessoas com doenças raras estruturada pela Atenção Básica 
e Atenção Especializada, em consonância com a Rede de Aten-
ção à Saúde, seguindo as Diretrizes para Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A assistência ao paciente com doenças raras deverá ofertar o 

cuidado exclusivo pelas equipes de saúde, envolvendo dire-
tamente as unidades hospitalares através de equipes ambu-
latoriais. 

B) Os Serviços de Atenção Especializada e Serviços de Refe-
rência em DR serão responsáveis por ações preventivas, 
diagnósticas e terapêuticas aos indivíduos com doenças 
raras ou com risco de desenvolvê-las, de acordo com eixos 
assistenciais. 

C) A Atenção Domiciliar é garantida às pessoas, por meio do 
cuidado pelas equipes de Atenção Domiciliar, o atendimento 
multiprofissional, estabelecendo proposta de intervenção 
alinhada às necessidades do paciente e promovendo o acesso 
ao atendimento, ao diagnóstico e ao tratamento por espe-
cialistas em doenças raras, quando necessário. 

D) A atenção especializada ambulatorial e hospitalar no cuidado 
às pessoas com DR um conjunto de diversos pontos de aten-
ção já existentes, com diferentes densidades tecnológicas, 
para a realização de ações e serviços de urgência, serviços de 
reabilitação, ambulatorial especializado e hospitalar, apoi-
ando e complementando os serviços da atenção básica 
de forma resolutiva. 
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INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

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, bem como 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 
ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto 
Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

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 à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para todos as funções. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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 em local específico. 

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 retirar-se 
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 algum deles insista em sair do local de aplicação antes de 
autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min 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 (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo 
Seletivo 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 Processo Seletivo. 




