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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A falta que ela me faz 
 

Como bom patrão, resolvi, num momento de insensatez, 
dar um mês de férias à empregada. No princípio achei até bom 
ficar completamente sozinho dentro de casa o dia inteiro. Podia 
andar para lá e para cá sem encontrar ninguém varrendo o 
chão ou espanando os móveis, sair do banheiro apenas de 
chinelos, trocar de roupa com a porta aberta, falar sozinho sem 
passar por maluco. 

Na cozinha, enquanto houvesse xícara limpa e não fal-
tassem os ingredientes necessários, preparava eu mesmo o 
meu café. Aprendi a apanhar o pão que o padeiro deixava na 
área tendo — o cuidado de me vestir antes, não fosse a porta 
se fechar comigo do lado de fora, como na história do homem 
nu. Esticar a roupa da cama não era tarefa assim tão compli-
cada: além do mais, não precisava também ficar uma perfeição, 
já que à noite voltaria a desarrumá-la. Fazia as refeições na rua, 
às vezes filava o jantar de algum amigo e, assim, ia me 
aguentando, enquanto a empregada não voltasse.  

Aos poucos, porém, passei a desejar ardentemente essa 
volta. O apartamento, ao fim de alguns dias, ganhava um aspecto 
lúgubre de navio abandonado. A geladeira começou a fazer gelo 
por todos os lados — só não tinha água gelada, pois não me 
lembrara de encher as garrafas. E agora, ao tentar fazê-lo, veri-
ficava que não havia mais água dentro da talha. Não podia abrir 
a torneira do filtro, já que não estaria em casa na hora de fechá-
-la, e com isso acabaria inundando a cozinha. A um canto do 
quarto um monte de roupas crescia assustadoramente. A roupa 
suja lava-se em casa — bem, mas como? Não sabia sequer o 
nome da lavanderia onde, pela mão da empregada, tinham ido 
parar meus ternos, provavelmente para sempre.  

E como batiam na porta! O movimento dela lá na cozinha, 
eu descobria agora, era muito maior do que o meu cá na frente: 
vendedores de muamba, passadores de rifa, cobradores de 
prestação, outras empregadas perguntando por ela. Um dia 
surgiu um indivíduo trazendo uma fotografia dela que, segundo 
me informou, merecera um “tratamento artístico”: fora colo-
rida à mão e colocada num desses medalhões de latão que se 
veem no cemitério.  

— Falta pagar a última prestação disse o homem.  
Paguei o que faltava, que remédio? sem ao menos ficar 

sabendo o quanto o pobre já havia pago. E por pouco não 
entronizei o retrato na cabeceira de minha cama, como lem-
brança daquela sem a qual eu simplesmente não sabia viver. 

Verdadeiro agravo para a minha solidão era a fina camada 
de poeira que cobria tudo: não podia mais nem retirar um livro 
da estante sem dar logo dois espirros. Os jornais continuavam 
chegando e já havia jornal velho para todo lado, sem que eu 
soubesse como pôr a funcionar o mecanismo que os fazia 
desaparecer. Descobri também, para meu espanto, que o apar-
tamento não tinha lata de lixo, a toda hora eu tinha de ir lá 
fora, na área, para jogar na caixa coletora um pedacinho de 
papel ou esvaziar um cinzeiro.  

Havia outros problemas difíceis de enfrentar. Um dos 
piores era o do pão: todas as manhãs, enquanto eu dormia, o 
padeiro deixava à porta um pão quilométrico, do qual eu comia 
apenas uma pontinha — e na cozinha já se juntava uma 
quantidade de pão que daria para alimentar um exército, não 
sabia como fazer parar. Nem só de pão vive o homem. 

Eu poderia enfrentar tudo, mas estar ensaboado debaixo 
do chuveiro e ouvir lá na sala o telefonema esperado, sem que 
houvesse ninguém para atender, era demais para a minha 
aflição. 

Até que um dia, como uma projeção do estado de sinistro 
abandono em que me via atirado, comecei a sentir no ar um 
vago mau cheiro. Intrigado, olhei as solas dos sapatos, para ver 
se havia pisado em alguma coisa lá na rua. Depois saí farejando 
o ar aqui e ali como um perdigueiro, e acabei sendo conduzido 
à cozinha, onde ultimamente já não ousava entrar.  

No que abri a porta, o mau cheiro me atingiu como uma 
bofetada. Vinha do fogão, certamente. Aproximei-me, prote-
gendo o nariz com uma das mãos, enquanto me curvava e com 
a outra abria o forno.  

— Oh não! — recuei horrorizado. 
Na panela, a carne assada, que a empregada gentilmente 

deixara preparada para mim antes de partir, se decompunha 
num asqueroso caldo putrefato, onde pequenas formas brancas 
se agitavam.  

Mudei-me no mesmo dia para um hotel. 
 (Fernando Sabino. Portal da Crônica Brasileira, 3ª ed. Record. 1980.) 

 

Questão 01 
Sobre os pronomes destacados em “Na cozinha, enquanto 
houvesse xícara limpa e não faltassem os ingredientes ne-
cessários, preparava eu mesmo o meu café. Aprendi a apanhar 
o pão que o padeiro deixava na área tendo o cuidado de me 
vestir antes, não fosse a porta se fechar comigo do lado de 
fora, como na história do homem nu.” (2º§) são feitas as afir-
mações a seguir; analise-as. 
I. Eu: 1ª pessoa do singular do caso reto. 
II. Meu: pronome adjetivo, pois acompanha um substantivo. 
III. Me: 1ª pessoa do singular do caso oblíquo. 
IV. Comigo: pronome do caso oblíquo, assim como “lhe”. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas.  
C) II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 

 

Questão 02 
Em “A geladeira começou a fazer gelo por todos os lados – só 
não tinha água gelada, pois não me lembrara de encher as 
garrafas.” (3º§), a palavra “só” é classificada como um advér-
bio. Em qual das alternativas a seguir a palavra destacada 
corresponde à mesma classe gramatical? 
A) Aguarde só um instante que eu já volto. 
B) Estou muito triste hoje, por isso prefiro ficar só. 
C) Ele se sentia só porque não tinha uma namorada. 
D) A mãe foi só ao médico, pois o filho não poderia acompanhá-

-la. 
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Questão 03 
Sobre o texto lido, analise as informações a seguir. 
I. Trata-se de um texto narrativo que apresenta situações 

ocorridas na ausência da empregada. 
II. O narrador conta a própria história para mostrar o quanto 

se sente feliz por ter uma empregada. 
III. A maioria dos fatos narrados acontece no apartamento 

do narrador, a fim de mostrar como a empregada man-
tém o ambiente limpo. 

IV. No final da crônica, o narrador muda-se para um hotel 
porque não aguenta mais viver no apartamento sem os 
serviços prestados pela empregada. 

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

Questão 04 
Ao longo da narrativa é possível identificar vários verbos. 
Sobre os verbos, é INCORRETO afirmar que: 
A) A voz verbal pode ser ativa, passiva ou reflexiva. 
B) O gerúndio, o particípio e o infinitivo são formas nominais. 
C) As desinências são elementos mórficos que se juntam ao 

radical. 
D) Os verbos defectivos não apresentam tema (radical + vogal 

temática). 
 

Questão 05 
A palavra destacada no trecho “O apartamento, ao fim de 
alguns dias, ganhava um aspecto lúgubre de navio abando-
nado.” (3º§) pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 
A) Ruim. 
B) Velho. 
C) Fétido. 
D) Sombrio. 
 

Questão 06 
Em “Não sabia sequer o nome da lavanderia onde, pela mão 
da empregada, tinham ido parar meus ternos, provavelmente 
para sempre.” (3º§), a palavra “sequer” é classificada, morfo-
logicamente, como: 
A) Adjetivo.  
B) Advérbio. 
C) Pronome. 
D) Preposição. 
 

Questão 07 
Observe a ocorrência da crase em “Um dos piores era o do pão: 
todas as manhãs, enquanto eu dormia, o padeiro deixava à 
porta um pão quilométrico, (...)” (8º§). Em qual das alter-
nativas deve ocorrer crase pelo mesmo motivo?  
A) Eu cheguei a tarde. 
B) Maria pagou a vista. 
C) Ele deve virar a esquerda. 
D) Eu me dirigi a aluna daquela sala.  
 

Questão 08 
A palavra “férias”, identificada no trecho “Como bom patrão, 
resolvi, num momento de insensatez, dar um mês de férias à 
empregada.” (1º§) pode ser considerada um: 
A) Hiato.  
B) Ditongo. 
C) Tritongo. 
D) Encontro consonantal. 
 

Questão 09 
Considerando os termos que compõem a oração “(...) ou-
tras empregadas perguntando por ela” (4º§), assinale o 
INCORRETO. 
A) Por ela: é um objeto indireto. 
B) Outras: é um adjunto adnominal. 
C) Perguntando: é um verbo bitransitivo. 
D) Empregadas: é o núcleo do sujeito simples. 
 

Questão 10 
O substantivo “vendedores” (4º§) é classificado como sendo 
A) comum; concreto; derivado; e, simples. 
B) comum; concreto; primitivo; e, simples.  
C) próprio; abstrato; primitivo; e, composto. 
D) próprio; abstrato; derivado; e, composto. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11 
“O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado na Confe-
rência de Bretton Woods, em 1944, e iniciou sua atuação em 
1945, quando 29 países, entre os quais o Brasil, subscreveram 
o convênio constitutivo do organismo internacional. O FMI 
conta, atualmente, com 189 países-membros.” 

(Fundo Monetário Internacional. Banco Central do Brasil.) 
 

Sobre o Fundo Monetário Internacional (FMI), assinale a 
afirmativa INCORRETA.  
A) Trata-se de uma grande reserva monetária, em que os 

países depositam e emprestam dinheiro em situações de 
risco. 

B) O Brasil colabora para que o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) excute sua missão de assegurar o bom funcionamento 
do sistema financeiro global. 

C) Os quotistas contribuem para o FMI em moeda conversível 
e moeda local; o Brasil está entre os quatros maiores países 
membros em poder de voto. 

D) É uma organização criada com o objetivo de recuperar a 
economia internacional dos efeitos da Grande Depressão 
de 1929 e da Segunda Guerra Mundial. 

 
Questão 12 
O estado de Minas Gerais tem como capital a cidade de Belo 
Horizonte, que é rodeada de montanhas e possui um rico 
acervo arquitetônico, dentre eles a Lagoa da Pampulha. De-
clarado recentemente pela UNESCO como Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha 
tem em seu complexo, EXCETO: 
A) Casa do Baile. 
B) Museu de Arte Moderna. 
C) Museu das Minas e do Metal. 
D) Igreja de São Francisco de Assis. 
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Questão 13 
Nos últimos anos, a agricultura tem passado por diversas 
transformações em todos os âmbitos sociais, políticos e 
econômicos. Em relação à agricultura orgânica, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É considerada uma agricultura ambientalmente sustentável 

pela forma de como se utiliza o solo, já que garante e pre-
serva os recursos naturais. 

II. Apresenta uniformidade no cultivo dos produtos para manter 
o equilíbrio do solo. 

III. Nela não são empregados produtos químicos que possam 
ser maléficos à saúde e alterar a qualidade dos alimentos. 

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

Questão 14 
“A história da educação no Brasil começa em 1549 com a chegada 
dos primeiros padres jesuítas, inaugurando uma fase que haveria 
de deixar marcas profundas na cultura e civilização do País. 
Movidos por intenso sentimento religioso de propagação da fé 
cristã, durante mais de 200 anos, os jesuítas foram praticamente 
os únicos educadores do Brasil. Embora tivessem fundado inú-
meras escolas de ler, contar e escrever, a prioridade dos jesuítas 
foi sempre a escola secundária, grau do ensino onde eles orga-
nizaram uma rede de colégios de reconhecida qualidade, alguns 
dos quais chegaram mesmo a oferecer modalidades de estudos 
equivalentes ao nível superior.” 

(Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 
11/10/2021.) 

 

Em relação às características da educação no Brasil, analise 
as afirmativas a seguir. 
(     ) O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem como 

objetivo avaliar o desempenho escolar dos alunos, além de 
ser um mecanismo para a inserção na educação superior. 

(     ) Para obter os certificados do Ensino Fundamental e 
Médio, os participantes podem adquiri-los através da 
prova do Encceja; para o Ensino Fundamental é preciso 
ter, no mínimo, 11 anos e para o Ensino Médio ter, no 
mínimo, 15 anos.  

(     ) A educação pública brasileira é um exemplo mundial, pois, 
mesmo com as dificuldades sociais e territoriais, as crianças 
que se encontram no 6º ano do Ensino Fundamental 
dominam a habilidade de ler e escrever. 

(     ) A atuação dos pais dos alunos na educação dos filhos é 
essencial para a qualidade escolar da rede pública e 
privada, resultando, dessa forma, na elevação do índice 
educacional do Brasil. 

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

Questão 15 
“Enquanto o resto do mundo tenta mitigar os efeitos das mu-
danças climáticas e investe em fontes de energia mais limpas 
para reduzir as emissões de carbono, o Brasil é referência em 
energia renovável. Entretanto, o risco de racionamento de ener-
gia em 2021 traz indícios de que um sistema movido por fontes 
renováveis não é imune a falhas.” 

(Disponível em: https://www.voxcapital.com.br.) 
 

Sobre as fontes e os tipos de energias, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Termoeletricidade convencional: funciona por meio do 

gás natural e derivados finos de petróleo, bem como por 
meio dos combustíveis sólidos. 

B) Hidroeletricidade: opera com a energia da queda d’água 
de um rio ligada ao volume de água disponível em um 
reservatório formado por uma barragem. 

C) Energia eólica: assim como a nuclear, também não emite 
gases responsáveis pelo aquecimento global e sua tecno-
logia pode ser instalada em locais isolados. 

D) Energia solar: é obtida através da conversão direta da luz 
natural em eletricidade, resultando no efeito fotovoltaico. 
Em decorrência do alto custo de seu efeito tecnológico, 
ainda não está disponível no Brasil. 

 

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 16 
“O dever do Estado de garantir a _____________ consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso univer-
sal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) saúde 
B) moradia 
C) educação  
D) alimentação 
 

Questão 17 
“Ministério da Saúde lança nova mascote e vai capacitar pro-
fissionais para identificar pacientes com doenças raras. Profissi-
onais de todo o Brasil vão poder contar com uma importante 
iniciativa do Governo Federal. O Ministério da Saúde vai capaci-
tar trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) 
para que consigam reconhecer pacientes com patologias raras 
e, assim, realizar o encaminhamento ao serviço especializado.” 

(Disponível em: Ministério da Saúde. https://www.gov.br/saude/pt-br. 
Acesso em: 20/09/2021.) 

 

As doenças raras geralmente são crônicas, progressivas, dege-
nerativas e, muitas vezes, com risco de morte. São conside-
radas doenças raras, EXCETO: 
A) Hemofilia. 
B) Acromegalia. 
C) Mal de Parkinson. 
D) Doença de Gaucher. 
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Questão 18 
“A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios 
de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas 
causas e consequências; validade para orientar decisões de polí-
tica e apoiar o controle social; identidade com processos de 
gestão do SUS; e, disponibilidade de fontes regulares. Esses 
critérios se mantêm no processo de revisão e atualização perió-
dicas da matriz, que resulta em eventuais alterações, acréscimos 
e supressões de indicadores. Por esse motivo, a consistência da 
série histórica disponibilizada demanda atenção constante. Con-
vencionou-se classificar os indicadores em subconjuntos temá-
ticos: demográficos; socioeconômicos; mortalidade; morbidade 
e fatores de risco; recursos; e, cobertura.” 

(Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/ 
indicadores.pdf.) 

 

De acordo com a Matriz de Indicadores Básicos, “a relação 
entre o segmento etário da população definido economica-
mente dependente (os menores de 15 anos e os de 60 e 
mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente 
produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na população resi-
dente em determinado espaço geográfico, no ano conside-
rado” se refere a: 
A) Razão de sexos. 
B) População total. 
C) Razão de dependência. 
D) Índice de envelhecimento. 
 

Questão 19 
Morbidade é um indicador que informa a ocorrência e a 
distribuição de doenças e agravos à saúde na população resi-
dente em determinada área geográfica. Através do conhe-
cimento deste indicador é possível, EXCETO: 
A) Escolher ações adequadas. 
B) Obter indicações para investigar fatores determinantes. 
C) Deduzir riscos de adoecer em que as pessoas estão sujeitas. 
D) Retratar o último evento do processo saúde-doença, pois 

o seu resultado é delimitado. 
 

Questão 20 
São consideradas finalidades do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 
A) Identificação e divulgação de fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 
B) Formulação de políticas de saúde destinadas a promover 

os campos econômico e social. 
C) Desenvolvimento de negociações internacionais, a fim de 

promover moradia e saneamento básico para toda a popu-
lação, mantendo, assim, a equidade. 

D) Assistência das pessoas por intermédio de ações de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. 

 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 21 
“Os sinais vitais são um grupo de sinais indicadores do desem-
penho das funções vitais, medidos para estabelecer seus pa-
drões basais, orientar o diagnóstico inicial de uma enfermi-
dade, observar tendências dos processos fisiológicos, fazer o 
acompanhamento da evolução do quadro clínico e monitorar a 
resposta do paciente ao tratamento. Denominam-se funções 
vitais as funções orgânicas diretamente responsáveis pela 
manutenção da vida.” 

(Disponível em: https://www.abc.med.br. Adaptado.) 
 

Sobre os sinais vitais, analise as afirmativas a seguir. 
I. A hipertermia pode estar relacionada a doenças infecciosas 

e traumas; em crianças pode ocasionar convulsão. 
II. Para avaliar a frequência cardíaca, deve-se colocar os 

dedos indicador e médio na artéria ulnar localizada na 
parte interna do pulso, próximo ao polegar, sentindo, 
assim, a pulsação. 

III. Na avaliação da frequência respiratória, a dispneia se 
caracteriza pela respiração difícil, trabalhosa ou curta, 
sendo um sintoma comum de doenças pulmonares e 
cardíacas; pode ser súbita ou lenta e gradativa. 

IV. A temperatura corporal normal varia de 36,1° C a 37,2° C 
para um adulto saudável. O paciente que apresentar estado 
febril acima de 40° C classifica-se como hiperpirexia. 

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

Questão 22 
“A difteria (crupe) é uma doença bacteriana aguda, cujas lesões 
características são membranas branco-acinzentadas aderentes, 
circundadas por processo inflamatório que invade as estruturas 
vizinhas, localizadas mais frequentemente nas amígdalas, larin-
ge e nariz. A doença compromete o estado geral do paciente, 
que apresenta febre, cansaço e palidez. Há dor de garganta 
discreta. Em casos mais graves pode haver edema intenso no 
pescoço, aumento de gânglios linfáticos na região e até asfixia 
mecânica aguda pela obstrução causada pela placa.” 

(Disponível em: https://www.bio.fiocruz.br.) 
 

Indivíduos não adequadamente vacinados podem ser acome-
tidos pela difteria; a única forma de prevenção efetiva é 
através da vacinação. Na infância, o esquema básico da vaci-
nação é realizado com três doses da vacina contra DTP e Hib, 
tendo início: 
A) Ao nascer; 4 meses; 6 meses; e, primeiro reforço aos 7 

anos. 
B) Ao nascer; 2 meses; 6 meses; e, primeiro reforço aos 24 

meses. 
C) Aos 6 meses; 10 meses; 12 meses; e, primeiro reforço aos 

10 anos. 
D) Aos 2 meses; 4 meses; 6 meses; e, primeiro reforço aos 

15 meses. 
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Questão 23 
As escaras, também conhecidas como úlceras de pressão ou 
de decúbitos, são feridas e lesões em decorrência da grande 
pressão aplicada na pele. Acometem, principalmente, pessoas 
que permanecem muito tempo acamadas. Em relação às esca-
ras, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Em alguns casos apresenta cores diferentes, bem como 

mau odor.  
B) Uma lesão superficial poderá evoluir para uma lesão mais 

aprofundada. 
C) A remoção do tecido morto prejudica a cicatrização e a 

ação dos medicamentos aplicados no tratamento. 
D) Para as escaras de grau mais elevado pode ser prescrito 

procedimento cirúrgico, a fim de limpar corretamente a 
ferida, contribuindo, dessa forma, com a recuperação do 
paciente.  

 

Questão 24  
“A enfermagem compreende um componente próprio de 
conhecimentos científicos e técnicos, construído e reprodu-
zido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas 
que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-
-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, 
no seu contexto e circunstâncias de vida.” 

(Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Cofen.) 
 

De acordo com Código de Ética dos Profissionais de Enfer-
magem, analise as afirmativas a seguir. 
I. Deve-se desempenhar a enfermagem com liberdade, segu-

rança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tra-
tado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os 
princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos huma-
nos. 

II. É necessário ter acesso às informações relacionadas à 
pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

III. É necessário abster-se de revelar informações confiden-
ciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercí-
cio profissional. 

IV. É proibida a comunicação externa, para os órgãos de 
responsabilização criminal, de casos de violência contra: 
crianças e adolescentes; idosos; e, pessoas incapacitadas, 
ou sem condições de firmar consentimento. 

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

Questão 25 
Uma das principais funções do Auxiliar de Enfermagem ESF nas 
UBS (Unidades Básicas de Saúde) se refere à administração de 
medicamentos, exigindo conhecimentos e habilidades, garan-
tindo, assim, a segurança do paciente. No caso de medica-
mentos: voltaren ou benzetacil, a administração poderá ser 
feita pela injeção intramuscular, sendo aplicada no glúteo, 
braço ou coxa. A agulha deverá ser inserida em um ângulo de:  
A) 25° 
B) 45° 
C) 50° 
D) 90° 

Questão 26 
Doença caracterizada pela elevação contínua da taxa de gli-
cose no sangue, a diabetes mellitus pode ser ocasionada 
devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insu-
lina produzido pelas células beta do pâncreas. Em relação aos 
tipos de diabetes mellitus, é INCORRETO afirmar que:   
A) Aproximadamente, 90% dos pacientes são acometidos 

pelo diabetes mellitus tipo 2. 
B) Tabagismo, obesidade e níveis elevados de colesterol são 

fatores de risco que podem contribuir para a complicação 
do diabetes mellitus em ambos os tipos. 

C) No diabetes mellitus tipo 2, a insulina é produzida normal-
mente; o fato que ocasiona a doença se refere à incapaci-
dade de fazer a glicose penetrar nas células. 

D) O diabetes mellitus tipo 1 ocasiona a autodestruição das 
células beta pancreáticas através da formação de anticorpos 
do organismo; acomete pacientes idosos, somente.  

 

Questão 27 
“O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação 
desordenada de células anormais da mama, que forma um 
tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos 
de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, 
enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, 
quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apre-
sentam bom prognóstico. O câncer de mama também acomete 
homens; porém, é raro, representando apenas 1% do total de 
casos da doença. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tra-
tamento para o câncer de mama em unidades hospitalares 
especializadas.” 

(Instituto Nacional de Câncer – INCA.) 
 

O câncer de mama poderá ser detectado nas fases iniciais 
por meio dos seguintes sinais e sintomas, EXCETO: 
A) Pequenos nódulos nas costas na altura das mamas. 
B) Eliminação de líquidos espontâneos pelos mamilos. 
C) Nódulo fixo e, geralmente indolor, como a principal mani-

festação da doença. 
D) Mama apresentando pele avermelhada, retraída e com 

aparência de casca de laranja. 
 

Questão 28 
“O ‘Programa Saúde na Hora’ foi lançado pela Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS), 
em maio de 2019, e passou por atualizações com a publicação 
da Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020. Viabiliza o 
custeio aos municípios e Distrito Federal para implantação do 
horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da 
Família (USF) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o 
território brasileiro.” 

(Programa Saúde na Hora. Ministério da Saúde. Adaptado.) 
 

“O ‘Programa Saúde na Hora’ viabiliza a expansão do horário 
de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou 
Unidades de Saúde da Família (USF) com formato de funcio-
namento em horário estendido com ____ horas semanais 
simplificado.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) 25 
B) 30  
C) 40  
D) 60 
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7 CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG 

Questão 29 
“A gravidez é um evento importante, responsável pela forma-
ção de um novo indivíduo. Esse período que dura, em média, 40 
semanas, é o resultado do processo de fecundação, em que o 
gameta masculino (espermatozoide) funde-se ao gameta femi-
nino (ovócito), formando, assim, o zigoto, que se desenvolve, 
geralmente, dentro do útero da mãe.” 

(Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/ 
gravidez.htm.) 

 

Em relação à gravidez, analise as afirmativas a seguir. 
I. A pressão alta e a diabetes podem ser responsáveis por 

uma gravidez de risco. 
II. Na gravidez ectópica, o embrião se desenvolve na cavi-

dade do útero. 
III. Na gravidez tópica, o embrião se desenvolve na tuba ute-

rina, ou seja, em uma estrutura fora do útero.  
IV. A gravidez gemelar se caracteriza pelo desenvolvimento 

de mais de um embrião, ou seja, a mulher está grávida 
de mais de um bebê. 

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

Questão 30 
Dengue, Zika e Chikungunya são doenças causadas por vírus 
diferentes; contudo, são transmitidas pelos mesmos vetores –
os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Considerando 
tais doenças, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) A Chikungunya pode evoluir em três fases: febril ou aguda; 

pós-aguda; e, crônica. Em, aproximadamente, 50% dos 
casos, a artralgia torna-se crônica, podendo persistir por 
anos. 

(     ) A Zika é transmitida também por meio do sexo despro-
tegido e da mãe para o feto durante a gravidez. 

(     ) Os sintomas da Dengue duram de dois a sete dias, 
podendo gerar complicações como dores abdominais, 
sangramento nas mucosas e vômitos. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário uso de máscara durante toda a 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 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 ao 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 fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 
modelo, pulseiras magnéticas 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 Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 30 (trinta) 
questões para os cargos de nível médio e médio técnico e 25 (vinte e cinco) 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 cargo 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. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos nível fundamental completo, fundamental incompleto e nível 
médio e médio técnico e 4 (quatro) horas para os cargos de nível superior. Este período abrange a assinatura, assim como 
a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a 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 Cartão de Confirmação da 
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 poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum desses candidatos insista em sair do local 
de aplicação das provas 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 e pelo Coordenador da Unidade 
de Provas, para posterior análise a ser realizada pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares 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 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, pelo 
candidato, ao fornecer os 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. 


