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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, 
o Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores 
privados, com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugênio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços 
vão desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, 
passando por vacinação, transplantes, assistência farmacêu-
tica de alto custo, até programas de combate à Aids e à 
hepatite C, entre outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja 
por sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacio-
nais crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, 
além das ineficiências pela estrutura e pela governança 
fragmentadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o 
SUS apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem 
esse sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrati-
vos (hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e 
outros profissionais da saúde) [...]. 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações 
sociais (OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa 
de ação com as organizações da sociedade civil de interesse 
público (Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parce-
rias público-privadas (PPPs), que permitem buscar financia-
mento particular para projetos de interesse público, inclu-
indo a saúde. 

Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 
mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, 
com a predominância de doenças crônicas, que demandam 
atenção permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos 
avançar para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e 
qualificado, ético e economicamente sustentável, não há 
que se desviar dessa rota colaborativa, mas, sim, investir 
talento e esforço político para incrementar o intercâmbio de 
experiências de excelência que o Brasil construiu nos 
últimos 30 anos, como as inovações em gestão nos setores 
não governamentais e a estruturação da atenção primária 
no sistema público. Desafio é o que não falta, mas caminhos 
já temos. É só avançar na caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung; O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  

 
Questão 01 
As estruturas, os recursos utilizados e o conteúdo desen-
volvido no texto são fatores que indicam que o texto em 
análise tem como principal intencionalidade comunicativa: 
A) Persuadir o leitor. 
B) Expor fatos atuais. 
C) Transmitir informações de grande relevância. 
D) Iniciar um debate acerca de assunto inovador. 
 

Questão 02 
Pode-se constatar em relação às ideias apresentadas no 
último parágrafo do texto que:  
A) A total inovação é o elemento fundamental para a reali-

zação de um atendimento de qualidade em relação ao 
sistema brasileiro de saúde. 

B) A necessidade de avanço e melhoria do sistema brasileiro 
de saúde tem o objetivo primordial de converter o qua-
dro que demonstra a predominância de determinadas 
doenças. 

C) Há alguns elementos necessários para que haja um 
avanço real e de qualidade no sistema brasileiro de 
saúde, assim como também é importante não deixar de 
reconhecer os desafios existentes. 

D) É necessário compreender que algumas doenças exigem 
atenção diferenciada, de modo que para esse tipo de 
atendimento as experiências realizadas mostraram-se 
suficientes para a demanda apresentada. 

 

Questão 03 
Dentre as sugestões para substituição da estrutura linguís-
tica destacada a seguir, assinale a que NÃO causaria preju-
ízo à correção da norma padrão da língua.  
(Desconsidere as demais alterações necessárias no contexto.) 
A) “desorganiza planejamentos.” / “desorganiza-lhes” 
B) “O SUS atende 207 milhões de brasileiros” / “O SUS aten-

de-os” 
C) “o SUS avançou e fez história” / “o SUS avançou-nos e fez 

história” 
D) “Também não consigo enxergar o horizonte” / “Também 

não consigo enxergar-lhe” 
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Questão 04 
O emprego do acento grave indicativo de crase em “promo-
ção e atenção à saúde” possui obrigatoriedade, assim como 
em: 
A) Pela manhã, havia ido até à feira como de costume.  
B) O trem irá partir exatamente à meia-noite, conforme pre-

visto. 
C) Foi dito à Paula que seu projeto só seria aceito dentro do 

prazo determinado.  
D) O diretor disse à ela que aquela função deveria ser preen-

chida imediatamente.  

 
Questão 05 
Considerando as relações e funções sintáticas estabeleci-
das pelos termos destacados no último parágrafo do texto, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Sujeito da oração. 
2. Complemento verbal. 
3. Adjunto adnominal. 
4. Complemento nominal. 
5. Adjunto adverbial. 
6. Aposto. 
(     ) “que demandam atenção permanente,” 
(     ) “o Brasil construiu nos últimos 30 anos” 
(     ) “mas caminhos já temos.” 
A sequência está correta em 
A) 1, 5, 2 
B) 4, 3, 2 
C) 6, 1, 3 
D) 4, 5, 6 
 

Questão 06 
Em “A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, 
o Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História.” (1º§), 
a expressão destacada pode ser substituída, sem alteração 
semântica, por: 
A) Usual. 
B) Evidente. 
C) Marcante. 
D) Incomparável. 
 

Questão 07 
Considerando o trecho “Também não consigo enxergar o 
horizonte sem o incremento da integração com os setores 
privados, tanto os sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto 
os com fins lucrativos (hospitais, clínicas, serviços de 
diagnóstico, médicos e outros profissionais da saúde) [...]” 
(5º§), é possível inferir que os parênteses foram emprega-
dos com a finalidade de: 
A) Fazer esclarecimentos. 
B) Indicar citações abstratas. 
C) Isolar orações intercaladas. 
D) Evidenciar comentários indevidos. 
 
 
 
 

Questão 08 
“Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 
mundos público, privado e não governamental são cami-
nhos já comprovadamente bem-sucedidos.” (7º§) De acor-
do com o contexto textual, o termo “comprovadamente” 
exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Concessão. 
D) Alternância. 
 

Questão 09 
No segmento “Mas não consigo vislumbrar o futuro do 
Brasil sem esse sistema de saúde.” (4º§), a expressão assi-
nalada denota ideia de: 
A) Causa. 
B) Contraste. 
C) Explicação. 
D) Comparação. 
 

Questão 10 
Em “Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, (...)” (2º§), o termo “obviamente” significa: 
A) Possivelmente. 
B) Relativamente. 
C) Gradativamente. 
D) Irrefutavelmente. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11 
“O Novo Ensino Médio é uma reforma na grade curricular 
aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer 
pela Lei nº 13.415/2017, que alterou as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e estabeleceu mudanças na estrutura do 
ensino.” 

(Disponível em: https://www.politize.com.br/novo-ensino-medio/.) 
 

Sobre as mudanças previstas para o funcionamento do 
ensino médio na educação básica brasileira, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A carga horária passará de 2.400 horas para 2.000 horas.  
II. A proposta é que o estudante escolha, de forma consci-

ente e responsável, um percurso de aprendizado que 
dialogue com seus interesses e projeto de vida.  

III. Uma parte das horas de aula será usada para as aprendi-
zagens comuns e obrigatórias estabelecidas pela BNCC e 
a outra parte será eletiva, destinada ao itinerário forma-
tivo escolhido. 

IV. Constituído, exclusivamente, por um conjunto de compo-
nentes curriculares obrigatórios, como: oficinas, projetos, 
dentre outras situações de aprendizado. Entretanto, o estu-
dante do Novo Ensino Médio tem a possibilidade de um estu-
do aprofundado somente em uma área de conhecimento. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) III e IV.  
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Questão 12 
Em agosto de 2021, o Talibã assumiu o poder no Afeganis-
tão e tal episódio gerou uma forte repercussão em todo o 
mundo. Sobre esse fato, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O Talibã informou, no início deste ano, que queria um 

“sistema islâmico genuíno” para o Afeganistão, que 
fornecesse disposições para aumentar e melhorar os 
direitos das mulheres e das minorias, em consonância 
com tradições culturais e regras religiosas. 

(     ) Em menos de quatro meses, os insurgentes Talibã toma-
ram o controle de quase todo o Afeganistão e voltaram 
à capital, Cabul, quatro anos após terem sido expulsos 
pelas forças ocidentais lideradas pelos Estados Unidos.  

(     ) No domingo, 15 de agosto, o Talibã chegou a Cabul, 
depois de uma ofensiva fulminante que começou em 
maio, após o início da retirada das tropas dos Estados 
Unidos e da Otan. Nos últimos dez dias, os insurgentes 
tomaram todas as grandes cidades do Afeganistão, 
encontrando pouca resistência. 

(     ) A milícia dos Talibãs, grupo armado fundamentalista 
afegão, conseguiu, em cerca de três meses, pôr em xe-
que o Exército afegão, treinado e apoiado nas últimas 
duas décadas por contingentes internacionais, em uma 
ofensiva rápida que avança desde o perímetro das 
províncias em direção a capitais menores e, agora, a 
grandes cidades como Kunduz, Herat e Kandahar. 

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

Questão 13 
“Vinicius de Moraes (1913-1980) foi um poeta e um dos 
maiores compositores da música popular brasileira, além de 
ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento 
musical surgido nos anos 50. Foi também dramaturgo e 
diplomata. Entre os seus maiores sucessos está ‘Garota de 
Ipanema’ que teve a letra escrita por Vinicius e a canção 
composta por Tom Jobim, em 1962.” 

(Disponível em: https://www.ebiografia.com/vinicius_de_moraes/.) 
 

Das opções relacionadas, em geral, qual seria um tema 
central na obra de Vinicius de Moraes? 
A) Amor.  
B) Política.  
C) Mundo rural. 
D) Cidade do interior.  
 

Questão 14 
“Estrutura político-institucional, na qual vários estados 
renunciam sua soberania e se unem para formarem uma 
organização maior, conservando a autonomia de cada um 
dos grupos. Em outras palavras, é um Estado integrado por 
entidades territoriais autônomas e que possuem governo 
próprio.” A citação se refere ao conceito de:  
A) Democracia. 
B) Federalismo. 
C) Confederação. 
D) Parlamentarismo. 

Questão 15 
VENDAS DE CELULARES 5G ATINGE 69% DA RECEITA 

GLOBAL 
17/07/2021 – www.tecmundo.com.br 

CONSELHEIRO DE SEGURANÇA DOS EUA DISCUTE 5G NO 
BRASIL E IRRITA CHINA 

07/08/2021 – www.exame.com 
5G PODE TRAZER INVESTIMENTOS DE ATÉ R$ 20 BILHÕES 

POR ANO, DIZ CEO DA TIM 
02/08/2021 – www.cnnbrasil.com.br 

 

As manchetes trazem à tona a iminência da tecnologia 5G 
em todo o mundo. Sobre as suas características, há um 
EQUÍVOCO em: 
A) Permite mais dispositivos conectados, o que está se 

tornando necessário diante do crescimento da chamada 
“Internet das Coisas”, com o crescimento da comunica-
ção máquina a máquina. 

B) Funciona a partir de milhares de satélites colocados em 
órbita baixa através de uma rede ampla de alta capaci-
dade, atingindo regiões que as operadoras atuais de 
telecomunicação ainda não alcançam. 

C) Diminui a resposta da conexão (latência), melhorando e 
contribuindo para que os dispositivos móveis tenham 
uma conexão que permita aplicações em tempo real ou 
que demanda trocas de informação de forma rápida. 

D) Aumenta a velocidade de conexão, permitindo um consu-
mo de serviços mais complexos com menos dificuldade, 
como a transferência de arquivos, comunicações em 
tempo real, o consumo de vídeos e áudios também em 
tempo real (streaming) ou jogos eletrônicos.  

 

Questão 16 
A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 
2006, pelo então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Analise os relatos a seguir e identifique o que se enquadra 
na tipologia pertinente à chamada Lei Maria da Penha. 
A) “O agressor oferecia doces e deixava a criança brincar 

com o celular em troca de favores sexuais. No paiol da 
propriedade, o avô colocava a neta em cima de um balde 
de leite para conseguir praticar o abuso.”  

B) “Nesse dia, eu estava de pé no sofá. Ele empurrou minha 
cabeça na parede. Eu fiquei com medo que, naquela 
hora, minha filha ficasse sem a mãe. Mas, doeu mais pelo 
fato de que as pessoas ouviram meus gritos e ninguém 
foi na minha porta para me socorrer.”  

C) “Na escola, os colegas me xingavam, falavam que o meu 
cabelo era ruim, chamavam de ‘macaca’, diziam que eu 
não era inteligente e que eu cheirava mal. Eu ficava triste 
e me afastava da turma. Ficava meio no canto e me sentia 
só. A prática era tida como algo normal. Mesmo que does-
se, a gente aceitava, era uma bagunça entre amigos.”  

D) “No dia anterior, uma estudante, 15 anos, desmaiou de-
pois de ser atacada por um assaltante de bicicleta en-
quanto caminhava pela Avenida Rio Branco. Ela retirou o 
celular do bolso, quando foi abordada por um homem 
numa bicicleta. Ele jogou o veículo em cima dela, que caiu 
no chão. Em seguida, o ladrão arrancou o telefone da 
mão da estudante e fugiu pedalando pela pista de 
ônibus.”  
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Questão 17 
“China vai ‘minerar’ hélio-3 da lua.”  

(Disponível em: www.tecmundo.com.br.) 
 

Em que área o elemento “hélio-3” oferece uma inovação 
para a humanidade? 
A) Arte.   
B) Energia. 
C) Siderurgia.  
D) Arquitetura.  
 

Questão 18 
“Nos textos contemporâneos de ciência política, os conceitos 
de estado, poder e regime têm sido substituídos pelos de 
sistema político, expressão mais abrangente que compre-
ende tanto os diversos níveis de organização política como a 
institucionalização de determinadas ideologias. Sistema 
político, em definição estrita, é o conjunto das instituições 
legais formais que regem um governo ou um estado. Em 
sentido amplo, compreende tanto as formas estabelecidas 
de comportamento político como suas manifestações reais; 
não apenas a organização legal do estado, mas também o 
modo real de funcionamento da vida política. Em definição 
mais genérica, sistema político é o conjunto dos processos 
de interação dos subsistemas que formam o sistema social, 
isto é, a forma como o subsistema político interage com 
outros subsistemas não políticos. Esta última perspectiva cha-
ma a atenção para a importância dos processos sociopolíti-
cos informais e enfatiza o estudo da evolução do processo 
político. Um sistema político é basicamente dinâmico e aber-
to. Transforma-se a todo momento, tanto em função das 
adaptações geradas por fatores internos quanto por suas 
relações de intercâmbio com o ambiente formado por siste-
mas que lhe são externos, como o econômico, o sociocultu-
ral, dentre outros. O conjunto da organização política do 
mundo é formado por sistemas políticos supranacionais, 
nacionais e subnacionais.” 

 (Disponível em: www.estudantedefilosofia.com.br.) 
 

São características do sistema político em vigor atualmente 
no Brasil: 
A) Monarquia; absolutismo; unitarismo; e, teocracia.  
B) Democracia; presidencialismo; bicameralismo; e, federa-

lismo.  
C) República; aristocracia; semipresidencialismo; e, consti-

tucionalismo. 
D) Autocracia; parlamentarismo; unicameralismo; e, tripar-

tição dos poderes. 
 

Questão 19 
“Certificação ambiental é uma garantia para o consumidor e 
atesta que os produtos possuem diferencial produtivo rela-
cionado a uma maior qualidade ambiental. As empresas cer-
tificadas demonstram que tomam todas as medidas de 
proteção ambiental desde a aquisição da matéria-prima até 
a disposição de seus resíduos.” 

(Disponível em:  www.vgresiduos.com.br.)  
 

Identifique, a seguir, a certificação que NÃO é ambiental: 
A) LEED. 
B) CPA 20. 
C) Selo IBD. 
D) Selo FSC. 

Questão 20 
“A maioria das cidades modernas faz parte de um país. No 
entanto, durante a Antiguidade e a Idade Média havia 
cidades independentes, que não faziam parte de países ou 
de reinos. Elas são conhecidas como cidades-estados. Cada 
cidade-estado governava a si própria e às áreas rurais 
próximas. As cidades-estados surgiram nos primórdios da 
civilização ocidental. Entre 5000 e 2500 a.C., cerca de doze 
cidades-estados surgiram na Mesopotâmia (atual Iraque). 
Depois de 2300 a.C., essas cidades-estados perderam sua 
independência e foram forçadas a fazer parte do Império 
Acadiano. As cidades-estados surgiram novamente na Gré-
cia antiga, onde as montanhas separavam as comunidades. 
As cidades-estados gregas experimentaram diversos tipos 
de governo. Atenas é considerada o berço da democracia. 
Esparta era uma fortaleza militar governada por reis. Mas, 
como não conseguiam manter alianças por muito tempo, as 
cidades-estados gregas eram muito fracas para resistir aos 
invasores. Os macedônios e depois os romanos invadiram a 
Grécia, e a maioria das cidades-estados foi destruída. Atenas 
sobreviveu e existe até hoje. As cidades-estados surgiram 
mais uma vez na Europa, durante a Idade Média. Entre os 
séculos XI e XV, Veneza, Florença, Gênova, Amalfi e outras 
cidades-estados dominaram a cultura da região em que hoje 
fica a Itália. Cidades-estados também se desenvolveram na 
região das atuais Alemanha e Bélgica. Elas prosperaram com 
o comércio até perder sua independência para reinos maio-
res.” 

(Disponível em: escola.britannica.com.br.) 
 

É sabido que, atualmente, existem muitas cidades-estados 
no mundo. NÃO representa um exemplo de cidade-estado 
no século XXI: 
A) Lesoto. 
B) Mônaco. 
C) Singapura. 
D) Vaticano (Santa Sé). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEGISLAÇÃO 
 

Questão 21 
A Constituição Federal traz, em seu Art. 1º, os fundamentos 
da República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. 
São considerados fundamentos da República Federativa do 
Brasil:  
A) Dignidade da pessoa humana; cidadania; erradicação da 

pobreza.  
B) Não-intervenção; igualdade entre os Estados; cidadania; 

soberania.  
C) Independência nacional; prevalência dos direitos huma-

nos; autodeterminação dos povos. 
D) Soberania; cidadania; dignidade da pessoa humana; valo-

res sociais do trabalho e da livre iniciativa; pluralismo 
político. 
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Questão 22 
Servidor público são todos aqueles que mantêm vínculo de 
trabalho profissional com órgãos e entidades governamen-
tais. A Lei Complementar Municipal nº 2.085/2018, que 
institui o estatuto dos servidores públicos do município de 
Ervália, considera que servidor público é: 
A) Pessoa que esteja investida de cargo em comissão, so-

mente.   
B) Todo aquele que esteja subordinado à Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT).  
C) Pessoa legalmente investida em cargo público em caráter 

efetivo ou em comissão. 
D) Pessoa que, ilegalmente, está investida em cargo público 

exclusivamente em cargo de comissão.  
 

Questão 23 
A função pública diz respeito a um conjunto de atribuições 
que podem ser desempenhadas por agentes públicos, sen-
do temporária ou de confiança. Embasado na Lei Comple-
mentar Municipal nº 2.085/2018, que institui o estatuto 
dos servidores públicos do município de Ervália, é possível 
afirmar que função pública é: 
A) O conjunto de Poderes que estabelece toda a organiza-

ção da administração pública.  
B) O poder que emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da 
Constituição Federal.  

C) O conjunto de atribuições e responsabilidades, não inte-
grantes de carreira, providas em caráter transitório, nas 
hipóteses autorizadas por Lei, podendo ser exercida 
gratuitamente.  

D) O exercício de cargo eletivo em que tenha sido investido, 
podendo ser afastado ou não de suas funções, a depen-
der da ocupação pública a ser exercida, conforme dispos-
to na Constituição Federal. 

 

Questão 24 
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/92), constitui ato de improbidade administrativa, 
que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no Art. 1º da mencionada 
Lei. Corresponde a ato de improbidade administrativa:  
A) Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 
B) Facilitar o acesso a informações de senha de caráter 

pessoal de redes sociais do servidor público.  
C) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado.  
D) Facilitar, subtrair, tomar por emprestado, por qualquer 

forma para a incorporação particular, de pessoa física ou 
jurídica, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial de certas entidades. 

 
 
 
 
 

Questão 25 
A atitude de uma pessoa que tem ou vai assumir um cargo 
público, e o utiliza, de alguma forma, para exigir, para si ou 
para outro, algum tipo de vantagem indevida, configura 
um crime tipificado pelo Código Penal, descrito em seu Art. 
316. É possível afirmar que o crime tipificado no Art. 316 
do Código Penal trata-se do crime de: 
A) Furto. 
B) Extravio.  
C) Peculato.  
D) Concussão. 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 26 
Na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a diretriz da 
Atenção Básica à Saúde que pressupõe a continuidade da 
relação de cuidado, com construção de vínculo e respon-
sabilização entre profissionais e usuários ao longo do 
tempo e de modo permanente e consistente, acompa-
nhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros 
elementos na vida das pessoas, evitando a perda de 
referências e, ainda, diminuindo os riscos de iatrogenia 
decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da 
falta de coordenação do cuidado, corresponde a: 
A) Resolutividade.  
B) População adscrita. 
C) Cuidado centrado na pessoa. 
D) Longitudinalidade do cuidado. 
 

Questão 27 
A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, estabelece a assistência terapêutica, 
inclusive a farmacêutica, como ações que fazem parte do 
rol de atuação do SUS. A assistência farmacêutica é defi-
nida como um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção 
do acesso aos medicamentos e uso racional, desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde. De maneira geral, para a dispen-
sação de medicamentos pelo SUS tal lei estabelece que:  
A) Qualquer medicamento pode ser fornecido desde que a 

prescrição contenha a sua denominação genérica.   
B) A prescrição esteja em conformidade com as normas e 

diretrizes definidas pelo Conselho Federal de Medicina e 
de Farmácia.  

C) A prescrição esteja em conformidade com as diretrizes 
terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 
doença ou o agravo à saúde a ser tratado, do Ministério 
da Saúde. 

D) Somente serão dispensados medicamentos para hiper-
tensão, diabetes e asma, que fazem parte da Lista Nacio-
nal de Medicamentos Similares e seus respectivos medi-
camentos de referência. 

 
 



ᾠ 

     

 

 
7 

CARGO: MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE  
DA FAMÍLIA I (T) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG 

Questão 28 
“A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estipula que 
a Atenção Básica é a principal porta de entrada do usuário 
às Redes de Atenção à Saúde (RAS). Com a finalidade de 
facilitar o acesso à população, tal política recomenda que 
as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento 
com carga horária mínima de ______ horas semanais, no 
mínimo, cinco dias da semana e nos doze meses do ano.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afir-
mativa anterior. 
A) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 50 
 

Questão 29 
A Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde 
(CaSAPS) foi oficialmente apresentada pela Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, entre o 
final do ano de 2019 e o início de 2020, com base no 
atributo essencial da integralidade, objetivando fortalecer 
a oferta de cuidados próprios da Atenção Primária à Saúde 
(APS). Sobre a CaSAPS, é INCORRETO afirmar que: 
A) Abrange tanto as ações de saúde dos serviços clínicos 

quanto as de vigilância em saúde no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde (APS). 

B) É um documento que visa nortear as ações de saúde na 
Atenção Primária à Saúde (APS) brasileira com forte 
reconhecimento da clínica multiprofissional. 

C) Destina-se à população brasileira, aos gestores da saúde 
nos âmbitos municipal, estadual e federal e aos profissio-
nais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. 

D) É um documento definidor das ações para todos os servi-
ços de Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil e, por ser 
abrangedor, não necessita de inclusão de ações adapta-
das para as realidades municipais. 

 

Questão 30 
Conforme determina a Constituição Federal de 1988, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) é composto pelos entes federativos: a 
União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Como 
parte da estrutura do SUS no âmbito da União, é correto 
afirmar sobre o Ministério da Saúde que, EXCETO: 
A) Tem atuação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite.  
B) A Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, além de outros, fazem parte 

da sua estrutura. 
C) Formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas 

e ações de saúde. 
D) O Fundo Nacional de Saúde é o gestor financeiro dos recur-

sos destinados a financiar as suas despesas correntes e de 
capital. 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 31 
A causa mais comum de anemias microcítica e hipocrômica 
é a deficiência de ferro para compor a hemoglobina. Esta 
deficiência, por outro lado, tem origens diversas. Todavia, 
algumas vezes as anemias microcítica e hipocrômica não 
respondem ao tratamento com ferro. NÃO se refere a um 
diagnóstico diferencial para as causas de anemias microcítica 
e hipocrômica que não respondem ao tratamento com ferro: 
A) Esferocitose.                                                                                                
B) Anemia sideroblástica.  
C) Talassemia alfa menor. 
D) Intoxicação com chumbo.  
 

Questão 32 
“A anemia por deficiência de ferro evidencia, em seu estudo do 
ferro, um ferro sérico _____________, ferritina _____________, 
capacidade total de ligação ao ferro ________________ e 
saturação da transferrina _______________.” Assinale a alter-
nativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior.  
A) normal / diminuída / aumentada / diminuída                                                                                                
B) diminuído / aumentada / diminuída / normal 
C) diminuído / diminuída / normal ou diminuída / diminuída 
D) diminuído / diminuída / normal ou aumentada / diminuída
  

Questão 33 
Sobre as medicações utilizadas no choque, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O sulfato de magnésio é usado somente para a Torsades 

de Pointes associada a um intervalo QT prolongado. 
(     ) São causas reversíveis de PCR no adulto: hipocalemias e 

hipercalemias, pneumotórax, tamponamento cardíaco e 
hipotermia. 

(     ) A lidocaína é um antiarrítmico alternativo de longa duração 
usado quando não há amiodarona disponível. Sua eficácia 
no curto ou longo prazo não é comprovada.   

(     ) A amiodarona é indicada após falha na administração de 
choque, RCP e vasopressor, para tratamento de taquicardia 
ventricular sem pulso. 

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

Questão 34 
“Considerando que a gasometria arterial pode auxiliar o 
diagnóstico da etiologia do coma, é correto afirmar que a 
______________________ se apresenta com _____________ 
respiratória.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) sepse / acidose                                                                                             
B) encefalopatia hepática / alcalose 
C) intoxicação por metanol / acidose 
D) doença pulmonar avançada com hipoventilação / alcalose 
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Questão 35 
“A cetoacidose diabética consiste em uma tríade bioquímica de 
hiperglicemia, cetonemia e acidemia. É uma das mais sérias 
complicações agudas do diabetes mellitus. Cerca de 20% a 30% 
das cetoacidoses diabéticas ocorrem como manifestação inicial 
do diabetes mellitus. Os principais fatores desencadeantes são 
infecção e não-aderência ao tratamento. A taxa de mortalidade 
varia de 4,8% a 9%. A taxa anual foi de 46 por 10.000 diabéticos 
em um estudo populacional.”  

(Diabetes mellitus: cetoacidose. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia, 2005.) 

 

A medida mais importante no tratamento inicial da cetoa-
cidose diabética é: 
A) Hidratação. 
B) Administração de insulina.  
C) Correção de acidose metabólica.                                                                                                
D) Administração de magnésio e potássio. 
 

Questão 36 
A Entamoeba histolytica é um protozoário, habitante do intes-
tino grosso humano, pertencente ao subfilo Sarcodina; possui 
forma ameboide e se locomove através de pseudópodos. Trata- 
-se do agente etiológico da amebíase. Sobre essa parasitose, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Na amebíase, podem ocorrer abscessos no fígado. 
B) Apesar de rara, a transmissão pode ocorrer via sexual. 
C) A doença possui duas formas: intestinal e extraintestinal. 
D) Os cistos permanecem viáveis no meio ambiente por até 

dois meses (desde que em condições favoráveis). 
 

Questão 37 
A vaginose bacteriana representa distúrbio ginecológico extre-
mamente comum em nosso meio, sendo causa bastante fre-
quente de consulta médica. Sua sintomatologia pode ser bas-
tante incômoda para as pacientes. Sua presença evidencia 
alteração do ecossistema vaginal, ocorrendo significativa redu-
ção dos lactobacilos e elevação do pH (maior que 4,5), com 
crescimento exagerado de bactérias que podem ser encon-
tradas em baixa concentração em mulheres normais, como 
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis e espécies de 
Mobiluncus e Bacteroides. É correto afirmar que a vaginose 
bacteriana se caracteriza por:                                                               
A) Aumento do odor com a ejaculação. 
B) Má resposta à terapêutica com imidazólicos.  
C) Associação com fungos e parasitas cutâneos.  
D) Intensa reação inflamatória e presença de coilocitose. 
 

Questão 38 
Várias são as manifestações extra-articulares possíveis da artrite 
reumatoide, sendo as mais comuns: vasculite, neuropatia, peri-
cardite, pleurite, síndrome de Felty, manifestações oftalmo-
lógicas, glomerulonefrite, doença pulmonar reumatoide, ami-
loidose e nódulos reumatoides. Podemos afirmar que a sín-
drome de Felty se trata da artrite reumatoide 
A) e do comprometimento pulmonar.                                                                                                
B) e do comprometimento oftalmológico.  
C) associada com leucopenia e esplenomegalia. 
D) associada com leucocitose e hepatoesplenomegalia. 

Questão 39 
Os profissionais de saúde podem considerar a administração 
de medicamentos antiarrítmicos antes ou depois do choque; 
porém, não há evidências de que nenhuma medicação anti-
arrítmica administrada durante a ressuscitação cardiopulmo-
nar aumente a sobrevivência à alta hospitalar. Sobre as medi-
cações utilizadas no choque, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A epinefrina deve ser administrada na dose de 2 mg, a cada 

1-2min, durante uma Parada Cardiorrespiratória (PCR).  
B) De acordo com o algoritmo para Parada Cardiorrespiratória 

(PCR) em adultos em ritmos chocáveis, após o terceiro choque, 
a amiodarona deve ser usada em uma dose inicial de bolus de 
300 mg intravenoso ou intraósseo.  

C) Caso não seja possível um acesso intravenoso ou intraósseo, 
ou se estiver demorando, a epinefrina pode ser adminis-
trada diretamente no tubo endotraqueal a uma diluição de 
2-2,5 mg em 5-10 ml de água destilada.                                                                                                

D) A eficácia da vasopressina em comparação à epinefrina du-
rante uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) não se mostra 
diferente, podendo uma dose de 40 unidades intravenosa ou 
intraóssea substituir a primeira ou a segunda dose de epinefrina. 

 

Questão 40 
Diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose 
no sangue, podendo evoluir com complicações oculares, renais, 
vasculares, neurológicas, dentre outras. É uma frequente ques-
tão que prevalece na Atenção Primária à saúde. O parâmetro 
adequado e a periodicidade para o paciente diabético na Aten-
ção Primária são, respectivamente: 
A) Colesterol HDl > 60 trimestral. 
B) Colesterol LDL < 100 trimestral. 
C) Hemoglobina glicada (A1C) < 7% verificada anualmente.  
D) Plano alimentar (IMC entre 18,5 e 25 Kg/m) verificado a 

cada consulta. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 




