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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Confusões cronológicas 
 

Rigorosamente, quando o amável leitor e a encantadora 
leitora lerem no jornal de hoje que algum fato se dará amanhã, 
estarão lendo uma mentira, não importa a veracidade da 
notícia. A mentira se encontra na feitura da matéria, porque o 
redator a escreve, por exemplo, na quinta, para que ela seja 
publicada na sexta. Portanto, para ele é quinta, mas, como o 
jornal sai na sexta, escreve “amanhã”, referindo-se ao sábado. 
Quando eu escrevo “hoje” aqui, claro que não é o hoje do dia 
em que escrevi, mas o hoje de hoje, domingo. Parece, e é 
simples, mas, pelo menos no tempo em que não havia escolas 
de comunicação e a profissão se aprendia no tapa, sob a ori-
entação nem sempre carinhosa de veteranos, muitos focas – ou 
seja, calouros – caíam nessa. Eu mesmo, vergonha mate-me, caí 
e acho que o trauma da gozação subsequente nunca foi intei-
ramente superado. Minha matéria tinha um “realizou-se hoje”, 
ou equivalente, mas, para os leitores, seria “realizou-se ontem”. 

Outro dia, esteve um técnico aqui em casa, para 
resolver uns probleminhas de televisão. Muito simpático, fez 
questão de cumprimentar-me com efusão. Pessoalmente, 
não era dado à leitura, mas na família dele havia vários fãs 
meus, tinha realmente grande prazer em me conhecer, era 
uma honra. E aí, com boa vontade e competência, ajeitou 
todos os pepinos encontrados. Muito grato, resolvi pegar 
dois livros meus que estavam por aqui à toa, para dar de 
presente a ele. Ele ficou comovido, pediu dedicatórias para 
o pessoal da família. Enquanto eu fazia as dedicatórias, me 
perguntou, com admiração: 

– O senhor leva mais de um dia para fazer um livro 
destes, não é, não? 

– Levo, levo – disse eu. 
Portanto, concluo que haverá quem pense que, minutos 

antes do fechamento da edição, me dirijo a este computador, 
encaro o teclado como um pianista virtuose iniciando um 
concerto e, em poucos instantes, dedilho um texto prontinho 
para ser publicado. Ai de mim, já se disse mais de uma vez que 
escritor escreve com dificuldade, quem escreve com facilidade 
é orador. Além disso, o fato de eu ser acadêmico me rende uma 
fiscalização zelosa e irritadiça. Um dia, em 2012, eu me distraí e 
escrevi “asterisco” em vez de “apóstrofo” e até hoje padeço por 
isso. Mas, mesmo que não fosse assim e eu fosse o Flash, a triste 
situação em que me meteram os fados cruéis não seria resolvida. 

O primeiro clichê do jornal de domingo, como sabem os 
mais impacientes, começa a chegar às bancas no fim da tarde 
do sábado. Ou seja, praticamente tudo já estará pronto, quando 
acabar o jogo de ontem. Vejam que frase esquisita acabo de 
escrever: quando acabar o jogo de ontem, estranhíssima 
contradição em termos, pois é óbvio que o jogo de ontem só 
pode ter acabado, tudo de ontem já acabou. [...] 

(RIBEIRO, João Ubaldo. Confusões cronológicas. O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, ano 135, nº 44.084, 29/jun. 2014. Caderno 2, p. C4.) 

Questão 01 
Embora a principal característica do gênero textual crônica 
seja a abordagem de temas do cotidiano, esse gênero pode ser 
subdividido de acordo com seu propósito comunicativo. A crô-
nica de João Ubaldo Ribeiro classifica-se como dissertativa, 
porque:  
A) O cronista busca, de forma sutil, divertir o leitor. 
B) Predominam sequências discursivas reflexivas e argumen-

tativas. 
C) Os sentimentos do cronista são colocados em evidência, 

por meio da expressão de suas emoções. 
D) Concomitantemente relembra acontecimentos passados 

e destaca eventos vinculados a fatos recentes. 
 

Questão 02 
Sobre a composição dessa crônica, analise as afirmativas a 
seguir.  
I. No primeiro parágrafo, o cronista utiliza a apóstrofe como 

recurso expressivo, a fim de aproximar o texto à linguagem 
falada, buscando maior receptividade dos leitores. 

II. A natureza tipológica do segundo parágrafo é, predomi-
nantemente, narrativa; pois, embora não haja lineari-
dade entre os acontecimentos, as ações dos personagens 
ocorrem em um espaço determinado. 

III. O travessão é um sinal de pontuação que pode ser empre-
gado com finalidades diferentes. No quarto e quinto pará-
grafos, ele foi utilizado adequadamente, com o objetivo de 
marcar a presença de discurso direto dentro do texto. 

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 03 
De acordo com o texto, é correto afirmar que o redator de 
jornal impresso: 
A) Aprende a profissão com redatores mais experientes, por 

isso, não comete erros ou equívocos. 
B) Domina a habilidade da escrita, logo, escreve com agilidade 

as matérias, pouco antes da impressão dos jornais. 
C) É impossibilitado de noticiar fatos verdadeiros, tendo em 

vista a necessidade de produzir, com antecedência, as 
matérias. 

D) Carece do domínio de expressões temporais, para que não 
haja contradição entre o contexto de produção da matéria e 
o contexto de recepção dela pelos leitores. 

 

Questão 04 
O trecho transcrito do texto que NÃO apresenta sentido 
metafórico é: 
A) “[…] a profissão se aprendia no tapa […]” (1º §) 
B) “[…] ajeitou todos os pepinos encontrados […]” (2º §) 
C) “[...] encaro o teclado como um pianista virtuose [...]” (5º §) 
D) “[...] em poucos instantes, dedilho um texto prontinho 

para ser publicado. [...]” (5º §) 
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Questão 05 
Considerando o contexto, traduz-se corretamente o sentido 
do trecho transcrito do texto em: 
A) “Muito simpático, fez questão de cumprimentar-me com 

efusão […].” (2º§) = como já nos conhecíamos, saudou-
me com alegria. 

B) “[...] acho que o trauma da gozação subsequente nunca 
foi inteiramente superado.” (1º§) = superei a vergonha 
com as lesões que viriam em seguida. 

C) “[…] a triste situação em que me meteram os fados cruéis 
não seria resolvida.” (5º§) = os terríveis fatos me 
colocaram numa condição que se resolvera. 

D) “O primeiro clichê dos jornais de domingo [...] começa a 
chegar às bancas no fim da tarde do sábado.” (6º§) = no 
sábado, as primeiras impressões do jornal de domingo já 
estão nas bancas. 

 

Questão 06 
O referente sugerido entre parênteses para o elemento coesivo 
destacado está INCORRETO em: 
A) “[…] o redator a escreve, por exemplo, na quinta […].” 

(1º§) (a matéria) 
B) “Mas, mesmo que não fosse assim e eu fosse o Flash [...]” 

(5º§) (com facilidade) 
C) “[…] muitos focas – ou seja, calouros – caíam nessa.” 

(1º§) (na confusão cronológica) 
D) “[...] e até hoje padeço por isso.” (5º§) (por ter escrito 

“asterisco” em vez de “apóstrofo”) 
 

Questão 07 
Identifica-se, correta e respectivamente, as relações lógico-
discursivas destacadas em: 
A) “Ou seja, praticamente tudo já estará pronto, quando acabar 

o jogo de ontem.” (6º§) (explicação e comparação.) 
B) “Outro dia, esteve um técnico aqui em casa, para resolver 

uns probleminhas de televisão.” (2º§) (consequência e 
finalidade.) 

C) “Portanto, para ele é quinta, mas, como o jornal sai na 
sexta, escreve ‘amanhã’, referindo-se ao sábado.” (1º§) 
(conclusão e oposição.) 

D) “Quando escrevo ‘hoje’ aqui, claro que não é o hoje do dia 
em que escrevei, mas o hoje de hoje, domingo.” (1º§) 
(temporalidade e adição.) 

 

Questão 08 
A substituição do sintagma destacado pelo sugerido entre 
parênteses implica desvio de concordância apenas em: 
A) “Enquanto eu fazia as dedicatórias, [...].” (2º§) (a inscrição 

afetuosa)  
B) “[...] tudo de ontem já acabou.” (6º§) (a totalidade dos 

fatos passados) 
C) “[…] na família dele havia vários fãs meus, […].” (2º§) (uma 

grande fã do meu trabalho) 
D) “[…] o trauma da gozação subsequente nunca foi inteira-

mente superado.” (1º§) (o trauma e a gozação) 
 
 

Questão 09 
Considerando o que se afirma sobre a estrutura morfossin-
tática e semântica dos trechos a seguir, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas.    
(     ) Em “[...] concluo que haverá quem pense que, minutos 

antes do fechamento da edição, [...]”, (5º§) a palavra 
“que”, nos dois casos, desempenha a mesma função 
sintática e é classificada, morfologicamente, como con-
junção integrante. 

(     ) Em “[...] pelo menos no tempo em que não havia escolas 
de comunicação [...].”, (1º§) o verbo “haver” deveria estar 
flexionado no plural, para concordar com o sintagma “es-
colas de comunicação”, o qual desempenha a função sin-
tática de sujeito. 

(     ) Em “Além disso, o fato de eu ser acadêmico me rende uma 
fiscalização zelosa e irritadiça.”, (5º§) o conectivo “além 
disso” explicita uma relação semântica de adição em rela-
ção à informação que o antecede, portanto, poderia ser 
substituído por “isto é”, sem provocar prejuízo semântico. 

(     ) Em “Vejam que frase esquisita acabo de escrever: quando 
acabar o jogo de ontem, estranhíssima contradição em 
termos, pois é óbvio que o jogo de ontem só pode ter 
acabado, [...].”, (6º§) a contradição a que o cronista se 
refere é de natureza semântica, provocada pelo uso de 
verbo do futuro do subjuntivo, associado a um advérbio 
que indica tempo passado. 

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

Questão 10 
Sobre o uso da vírgula, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em “Ele ficou comovido, pediu dedicatórias para o pessoal 

da família.”, (2º§) a vírgula, de acordo com a gramática 
tradicional, deveria ser substituída pelo conectivo “e”, já que 
foi usada para separar duas orações coordenadas cujo su-
jeito é o mesmo. 

II. Quando se usa certas expressões para explicar, retifi-
car/corrigir, continuar ou concluir o que está sendo dito, 
elas devem ser isoladas por vírgulas, como ocorre, corre-
tamente, no seguinte trecho transcrito do texto: “porque 
o redator a escreve, por exemplo, na quinta, [...]”. (1º§) 

III. O emprego da vírgula com expressões adverbiais não se 
subordina a critérios nitidamente estabelecidos pelos gra-
máticos. Ainda assim, em: “Outro dia, esteve um técnico aqui 
em casa, [...].”, (2º§) a supressão da vírgula nesse trecho 
implica em desvio da norma padrão, uma vez que os sintag-
mas da oração não estão combinados na ordem direta. 

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. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11 
Na quinta-feira, dia 03/03/2022, logo após o conflito, Rússia 
e Ucrânia começaram a negociar um cessar fogo pontual em 
algumas regiões. O termo “corredor humanitário” dominou, 
por vários dias, o noticiário internacional, trazendo informa-
ções sobre a importância e o papel desse componente na 
guerra. 

(Rússia x Ucrânia: Nova rodada de negociação termina sem resultados. 
Disponível em: uol.com.br. Adaptado.)   

 

Diante do exposto, é correto afirmar que corredores huma-
nitários são, na verdade: 
A) Zonas de trégua do conflito, ou seja, áreas desmilitarizadas e 

livres de bombardeios que permitem que os civis deixem as 
áreas de guerra em segurança. 

B) Caminhos emergenciais usados, prioritariamente, para reti-
rada dos mortos e feridos de guerra, independentemente de 
sua procedência ou país, para impedir a proliferação de 
doenças. 

C) Territórios delimitados sob a subvenção e intervenção 
exclusiva da ONU em localizações secretas e neutras, sem 
acesso a militares ou indivíduos pertencentes e qualquer 
um dos lados da guerra. 

D) Lugares específicos de hospitais de campanha, Cruz Verme-
lha, Médicos Sem Fronteira e órgãos como a Anistia Inter-
nacional, que garantem, incondicionalmente, que os direitos 
humanos não sejam burlados. 

 

Questão 12 
O Dia Internacional da Educação é uma data comemorativa que 
tem como papel reforçar a importância da educação no desen-
volvimento da humanidade em diversos aspectos. Atualmente, 
existe uma divergência na sua celebração, pois alguns a fazem 
em 24 de janeiro, e outros, em 28 de abril. O ministro da Edu-
cação, Victor Godoy, participa neste domingo (22) do primeiro 
dia de compromissos no Fórum Mundial da Educação 2022, em 
Londres, no Reino Unido. Na agenda deste domingo está pre-
visto um encontro com o ministro Roberto Doring, encarregado 
de negócios da Embaixada brasileira em Londres e a recepção 
de Godoy ao evento. Segundo informações do Ministério da 
Educação (MEC), durante todo o dia o ministro participará de 
reuniões. 

(Ministro da Educação participa do Fórum Mundial de Educação em 
Londres. Disponível em: uol.com.br. Adaptado.) 

 

É considerado o principal objetivo do Fórum Mundial da 
Educação 2022: 
A) Disseminar as mais novas teorias educacionais em voga, 

tais como a Escola Freiriana e a escola Construtivista de 
Piaget. 

B) Agregar as experiências curriculares dos países participantes, 
na tentativa de construir um currículo pleno e uníssono entre 
as nações. 

C) Pactuar, através de tratados financeiros, a subvenção e 
incremento da educação dos países de terceiro mundo, 
pelos países plenamente desenvolvidos. 

D) Discutir o futuro da educação, explorando temáticas para 
a melhoria da educação mundial, especialmente com a 
utilização da tecnologia, inovação e sustentabilidade. 

Questão 13 
95 anos de Ariano Suassuna: ressentimento  
por João Pessoa inspirou obra do paraibano 

 

Ariano Vilar Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, na Pa-
rahyba do Norte, capital da Paraíba que mais tarde passaria a se 
chamar ‘João Pessoa’. Nome que o poeta paraibano se recusava 
a verbalizar por carregar o sangue e a dor que a família carrega 
até hoje. Mesmo marcado pelo ressentimento, os fatos e 
acontecimentos que marcaram o ano de 1930 na Paraíba, nota-
damente a vida de seu pai, João Suassuna, de familiares e de 
aliados políticos, associado às raízes culturais do Sertão, são as 
bases da obra literária de Ariano Suassuna, composta de roman-
ces, poemas, peças de teatro, pinturas, iluminuras e desenhos. 
Já dizia Suassuna: “O poeta morre, mas, se fizer uma coisa 
bonita, ele fica. Esta é a busca de todo artista: a imortalidade por 
meio da arte. A arte é uma espécie de protesto contra a morte”. 

 (Disponível em: jornaldaparaiba.com.br.) 
 

Sobre Ariano Suassuna, trata-se de uma de suas obras mais 
famosas, que o projetou nacionalmente e, posteriormente, 
e foi transformada em filme: 
A) Capitães de Areia. 
B) Memórias do Cárcere. 
C) Morte e Vida Severina. 
D) O Auto da Compadecida. 
 

Questão 14 
Portugal deve acelerar a emissão de vistos  

para atrair mais trabalhadores 
 

A ideia do projeto é reanimar a economia do país, que tem 
enfrentado escassez de trabalhadores, especialmente no setor 
de hospitalidade e turismo. O objetivo é acelerar a emissão de 
vistos de imigrantes para trabalhadores estrangeiros, membros 
de países lusófonos, estudantes universitários e nômades 
digitais para ajudar a combater a escassez de mão de obra e 
reanimar a economia do país. A ministra de Assuntos Parlamen-
tares anunciou a criação de um novo tipo de visto para buscado-
res de emprego, que permite a entrada em território nacional 
português de estrangeiros buscando trabalho em até 180 dias. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/06/16/ 
portugal-deve-acelerar-emissao-de-vistos-para-atrair-mais-

trabalhadores.ghtml. Adaptado.) 
 

Sobre os “países lusófonos”, é correto afirmar que são: 
A) Nações fronteiriças ao território português, o que facilita 

os trâmites legais do processo. 
B) Países que, por questões históricas, compartilham a língua e 

a cultura portuguesa de maneira oficial. 
C) Prioritariamente os povos de etnia romana e celta (Celtíbe-

ros), considerados os formadores do povo lusitano. 
D) Mouros e berberes, que, por muito tempo, dominaram a 

Península Ibérica, contribuindo para sua formação cultural. 
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Questão 15 
Governo realiza cerimônia de privatização da Eletrobras 

 

O Governo Federal, a Eletrobras e a B3 realizaram a cerimônia 
de capitalização da companhia, principal empresa do setor elé-
trico brasileiro. Segundo informações, a privatização da com-
panhia vai aumentar sua capacidade de investimento a sua 
capitalização viria na sequência de uma reestruturação na com-
panhia em 2016, após um dos períodos mais difíceis de sua 
história. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/14/ 
governo-realiza-cerimonia-de-privatizacao-da-eletrobras.) 

 

Com a aprovação do Tribunal de Contas da União e a con-
clusão dessa operação:  
A) As cotas majoritárias foram destinadas aos trabalhadores 

das empresas envolvidas, através da utilização de seu FGTS. 
B) A partir da privatização da Eletrobras, a Eletronuclear e a 

Itaipu Binacional permanecem estatais, já que não foram 
privatizadas. 

C) Todo e qualquer fornecimento de energia elétrica no Brasil 
passa a ser controlado por acionistas anônimos, sem inter-
venção do estado. 

D) A compra de ações foi delimitada às pessoas físicas e de 
nacionalidade brasileira para permitir uma maior demo-
cratização e transparência no processo. 

 
Questão 16 
O Governo Federal já tem uma agenda de atividades para 
comemorar o bicentenário da Independência do Brasil. Lan-
çamento de publicações, reforma de museus e mobilizações 
da diplomacia brasileira são algumas das ações para celebrar 
a data. Há 200 anos, o Brasil se tornava um Estado Nacional. 

(Brasil celebra 200 anos de independência com site, livros e exposições. 
Disponível em: msn.com. Adaptado.) 

 

Além de ser proclamada a independência, era necessário 
que o nosso país fosse reconhecido, internacionalmente, 
como nação soberana, o que ocorreu: 
A) Décadas depois, e mesmo assim, através da intervenção dos 

EUA, por intermédio da sua política de boa vizinhança. 
B) De maneira imediata, principalmente por Portugal, devido 

aos laços de família que o Imperador possuía com aquele 
país. 

C) Somente a partir da comercialização do café, que passou 
a ser um produto apreciado na Europa e projetou o Brasil 
como país agroexportador. 

D) Em relação a Portugal, somente alguns anos depois, através 
de um Tratado de Aliança e Paz, bem como o pagamento 
indenizatório aos lusitanos. 

 

Questão 17 
Pesquisadores acreditam ter descoberto suas origens mais de 
600 anos depois de ela ter matado dezenas de milhões de 
pessoas na Europa, Ásia e norte da África. A catástrofe sanitária 
de meados do século XIV é um dos capítulos mais significativos 
em termos de pandemia da história humana. Mas, apesar de 
anos de pesquisa, os cientistas ainda não haviam sido capazes 
de identificar onde essa doença começou. Agora, análises suge-
rem que foi no Quirguistão, na Ásia central, na década de 1330. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2022/ 
06/16. Adaptado.) 

Doença que existe, ainda, nos dias de hoje; porém, não em sua 
forma pandêmica, sendo normalmente proveniente de uma 
bactéria que vive em alguns animais, principalmente roedores. 
Trata-se de: 
A) Varíola. 
B) Sarampo. 
C) Peste bubônica. 
D) Peste de Atenas. 
 

Questão 18 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou como será feita a 
distribuição do Orçamento 2022 de Financiamentos de Cam-
panha, conhecido como “Fundo Eleitoral”. A distribuição dos 
recursos foi publicada por meio da Portaria nº 579 e foi 
divulgada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal. O 
montante representa a maior soma de recursos já destinada 
ao Fundo desde a criação, em 2017, e foi distribuído entre 
os partidos políticos registrados no TSE com base em crité-
rios específicos. Os recursos do Fundo Eleitoral ficarão à 
disposição do partido político somente depois de a sigla 
definir critérios para a distribuição dos valores. 

(Disponível em: tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/junho. 
Adaptado.) 

 

A divisão desse financiamento é baseada, entre outros cri-
térios: 
A) No número de pessoas filiadas, oficialmente, a cada par-

tido, a pelo menos um ano. 
B) No período de tempo de criação, funcionamento e tradi-

ção de cada partido político. 
C) No quantitativo de candidatos eleitos nas votações gerais 

de 2018, incluindo as retotalizações. 
D) No patrimônio material (ativo e passivo), que cada par-

tido mantém e utiliza em suas campanhas. 
 

Questão 19 
O Prouni (Programa Universidade para Todos) foi desenvolvido 
pelo Ministério da Educação (MEC) como iniciativa para ofertar 
vagas em instituições particulares de ensino superior através de 
bolsas de estudo de 50% e 100%. O Prouni surgiu em 2004 pela 
Lei nº 11.096/2005. Uma medida provisória publicada recente-
mente no diário oficial altera algumas regras para o programa 
de concessão de bolsas de estudo parcial ou integral em faculda-
des particulares.  

(Disponível em: www.pravaler.com.br. Adaptado.) 
 

Dentre as principais mudanças, que, certamente, afetarão 
os padrões de acesso à vida acadêmica, podemos apontar: 
A) A dispensa de qualquer comprovação de renda familiar e 

outras informações que não sejam puramente curriculares. 
B) A possibilidade de inclusão de alunos do ensino privado 

no programa, com bolsas parciais, que antes não tinham 
acesso. 

C) O fim da reserva de cotas destinadas a grupos minoritários, 
como negros, povos indígenas e pessoas com dificuldades 
especiais. 

D) O aceite apenas de alunos que tenham cursado o ensino 
médio em escolas públicas ou com bolsa integral em es-
colas particulares. 
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Questão 20 
O BPA (Bisfenol A) é um produto químico industrial encontrado 
em uma série de produtos, tais como garrafas de água, embala-
gens de alimentos, armações de óculos e muitos outros que são 
inseridos em nosso cotidiano. Existem vários estudos e contro-
vérsias constantes em relação aos efeitos desse produto em 
nossa saúde. O BPA é um composto controverso e, enquanto 
alguns dizem que pode atrapalhar nosso sistema endócrino 
regulador de hormônios, dentre outros efeitos, outros pesqui-
sadores não o veem como nocivo. 

(Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br. Adaptado.) 

 

São consideradas algumas medidas que podem ser tomadas 
para evitar ou minimizar os efeitos e a exposição a esse pro-
duto: 
A) Armazenar alimentos em recipientes de vidro, porcelana 

ou aço. 
B) Para o micro-ondas, priorizar o uso de recipientes de plás-

tico duro. 
C) Dar preferência a embalagens de policarbonato, resina e 

alumínio. 
D) Higienizar as embalagens de alimentos especificamente 

enlatados. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 21 
O que é definido como único na Constituição é um conjunto de 
elementos doutrinários e de organização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), um núcleo comum (único) que concentra os 
princípios doutrinários e uma forma de organização e opera-
cionalização, os princípios organizativos. São considerados 
princípios organizativos do SUS, somente: 
A) Equidade e Descentralização. 
B) Regionalização e Hierarquização. 
C) Descentralização e Universalidade. 
D) Participação Social a Integralidade. 
 

Questão 22 
No Brasil, o enfrentamento das Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis (DCNT), conta com o Plano de Ações Estratégicas 
2011-2022 do Ministério da Saúde (MS), elaborado por insti-
tuições de ensino e pesquisa, diversos ministérios do governo 
brasileiro, membros de ONGs da área da saúde, entidades 
médicas, associações de pessoas com doenças crônicas, dentre 
outros. O objetivo do Plano é promover o desenvolvimento e 
a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, 
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o 
controle de tais doenças, bem como seus fatores de risco, 
fortalecendo os serviços de saúde voltados às doenças crôni-
cas. São considerados fatores de risco em comum modificá-
veis, EXCETO: 
A) Tabagismo e álcool. 
B) Inatividade física e dieta. 
C) Hereditariedade e idade. 
D) Alimentação não saudável e obesidade. 

Questão 23 
Indicadores de saúde são ferramentas utilizadas a partir de 
dados que geram um tipo de informação relevante para 
avaliar o desempenho do serviço de saúde. A classificação 
dos indicadores diz respeito à forma como um indicador se 
relaciona ao conceito de saúde. Assinale, a seguir, um exem-
plo de indicador positivo. 
A) Mortalidade infantil. 
B) Expectativa de vida ao nascer.  
C) Razão de mortalidade materna. 
D) Abandono de tratamento de tuberculose. 

 
Questão 24 
O trabalho integrado das vigilâncias sanitária, epidemioló-
gica e ambiental nas três esferas de governo, visando ao 
impacto positivo no perfil epidemiológico da população, 
institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilân-
cia Sanitária (VIGIPOS) como parte integrante do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que traz, na Portaria nº 1.660/2009, 
as atribuições dos gestores municipais no seu âmbito de 
atuação e de acordo com os Planos de Ação de Vigilância 
Sanitária Anuais que são: 
I. Coordenar o Sistema de Notificação e Investigação em 

Vigilância Sanitária no Município. 
II. Pactuar com o gestor estadual as ações do Sistema de 

Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária a serem 
executadas. 

III. Alimentar o sistema de informação para suporte às ações 
do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância 
Sanitária. 

IV. Identificar e divulgar sinais e/ou alertas de alcance estadual 
relativos a todas as notificações. 

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

 
Questão 25 
O sarampo é uma doença viral infecciosa aguda, potencial-
mente grave, transmissível, altamente contagiosa e comum 
na infância. Os níveis de ativação no Plano de Contingência de 
Saúde Pública do Sarampo da Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais foram definidos com base na projeção de 
cenários epidemiológicos de risco. Conforme definido no Plano, 
para ativação do Centro de Operações de Emergência em 
Saúde (COES), além da avaliação de risco, devem ser considera-
dos o grau de apoio necessário e a capacidade de resposta a 
cada instância. Assinale, a seguir, o Nível 0 (Atenção) de ativa-
ção. 
A) Monitoramento de casos suspeitos de sarampo. 
B) Persistência de transmissão do sarampo por mais de 90 

dias, restrito a um município.  
C) Identificação de caso importado de sarampo ou relacionado 

à importação, com interrupção da transmissão em até 90 
dias.                                                              

D) Persistência de transmissão do sarampo por mais de 90 dias, 
envolvendo mais de um município, indicando a possibili-
dade de transmissão autóctone (caso secundário). 
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Questão 26 
Um dos elementos substantivos referidos para a construção 
dos distritos sanitários são a participação e o controle social. 
No Brasil, a Lei Federal nº 8.142/1990 estabeleceu as diretrizes 
e as formas de participação e controle e instituiu a Conferência 
de Saúde e o Conselho de Saúde nas três esferas de governo. 
Dentre as diretrizes fundamentais relacionadas destacam-se, 
em relação aos conselhos, os caracteres: 
A) Deliberativo e organizacional.  
B) Analítico, deliberativo e paritário. 
C) Deliberativo, paritário e orgânico-institucional dos sistemas 

municipais de saúde.  
D) Organizacional, prioritário e orgânico-institucional dos sis-

temas nacionais de saúde. 

 
Questão 27 
Através de seus indicadores é possível expressar a importân-
cia de determinado problema de saúde pública. O sistema de 
vigilância epidemiológica se mantém eficiente quando seu 
funcionamento é aferido regularmente visando seu aprimora-
mento. Dentre as medidas de avaliação de um sistema de 
vigilância epidemiológica, têm-se as quantitativas e as quali-
tativas. São consideradas medidas qualitativas, somente: 
A) Especificidade e flexibilidade.   
B) Representatividade e oportunidade.  
C) Utilidade, sensibilidade e especificidade.                                                             
D) Simplicidade, flexibilidade e aceitabilidade.  
 

Questão 28 
Dentro do quadro de doenças reemergentes inclui-se a cólera, 
que alcançou o continente americano, bem como o território 
brasileiro em 1991, trinta anos após o seu início, sendo a 
sétima pandemia a acometer a humanidade e a primeira a ser 
causada pelo Vibrio cholerae biótipo El Tor. Tal patologia, 
apesar de todo o conhecimento acumulado, continua im-
pondo desafios em função das características do agente e da 
vulnerabilidade de grande parcela da população mundial. Assi-
nale, a seguir, a principal via de transmissão do Vibrio cholerae. 
A) Gotículas e aerossóis. 
B) Água e alimentos contaminados. 
C) Contato com sangue contaminado.  
D) Picada do Triatoma infestans (barbeiro). 
 

Questão 29 
“Estratégia de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
um município ou conjunto de municípios, que envolve 
elementos conceitual e operacionalmente importantes; refe-
re-se à menor unidade de território ou de população a ser 
apropriada para o processo de planejamento e gestão. Com-
preende uma área geográfica que comporta uma população 
com características epidemiológicas e sociais e com suas ne-
cessidades e os recursos de saúde para atendê-la.” Trata-se de: 
A) Território estatal. 
B) Área de influência. 
C) Território do distrito sanitário. 
D) Área de abrangência dos serviços básicos.  

Questão 30 
Para organizar o Sistema Único de Saúde (SUS) a partir dos 
princípios doutrinários, considerando-se a ideia de seguridade 
social e relevância pública, há algumas diretrizes que orientam 
o processo na forma de concretizar o SUS na prática. Sobre a 
participação dos cidadãos, analise as afirmativas a seguir. 
I. É a garantia constitucional de que a população, por meio de 

suas entidades representativas, participará do processo de 
formulação e avaliação das políticas de saúde e do controle 
da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o 
local. 

II. Ocorre por meio dos conselhos de saúde que têm poder 
deliberativo, de caráter permanente, compostos com a 
representatividade de toda a sociedade. 

III. Outras formas de participação são as Conferências de 
Saúde, que são fóruns com representação de vários seg-
mentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, 
avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da polí-
tica de saúde. 

IV. Ocorrem, periodicamente, em duas esferas de governo, 
constituindo as instâncias máximas de deliberação. 

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

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 

Questão 31 
Segundo Iamamoto (2019), “o ponto de partida para pensar a 
educação em Serviço Social na América Latina é o reconheci-
mento de sua unidade na diversidade. A diversidade decorre de 
particularidades históricas da formação da sociedade e do 
Estado nos nossos países e da trajetória do Serviço Social no seu 
âmbito”. O Serviço Social é oficialmente reconhecido como 
área de conhecimento pelas agências públicas oficiais de fo-
mento à pesquisa e inovação tecnológica. Assim, afirmando 
seu estatuto teórico, à condição de profissão agrega-se a di-
mensão de: 
A) Ciência. 
B) Disciplina científica. 
C) Ontologia filosófica. 
D) Teoria da psique humana. 
 

Questão 32 
O mês de julho de 2020 marcou os 30 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). Hoje, do contexto de retirada 
de direitos, por meio de alterações na legislação, corte de 
recursos e regressão de investimento nas políticas públicas, 
não escapam as políticas protetivas para crianças e adoles-
centes. A elucidação supracitada é extraída da matéria online 
do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), intitulada “ECA 
30 anos e Serviço Social: uma história de luta pelos direitos de 
crianças e adolescentes”. Nesse contexto, cresce a lógica: 
A) Moralista e punitiva. 
B) Da proteção integral. 
C) De base filosófica progressista. 
D) Da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
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Questão 33 
A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da famí-
lia como núcleo social fundamental para a efetividade de todas 
as ações e serviços da política de assistência social (MDS, 2004, p. 

40). A proteção social de Assistência Social, ao ter por direção o 
desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, 
possui princípios. O princípio de matricialidade sociofamiliar 
significa que: 
A) O princípio de proteção proativa se dá, principalmente, 

no campo da proteção social especial. 
B) A família deve responder ao seu papel no sustento, enten-

dendo esse núcleo como unidade econômica.  
C) A defesa do direito à convivência familiar, na proteção de 

assistência social, supera o conceito de família como uni-
dade econômica. 

D) A situação atual para a construção da política pública de 
assistência social precisa levar em conta, exclusivamente, 
uma vertente: o núcleo de apoio primeiro, isto é, a família, 
tendo em vista a sua centralidade enquanto referência de 
cálculo de rendimento per capita. 

 

Questão 34 
Segundo Garay (2002), “popularmente se entende a reestru-
turação produtiva como o termo que engloba o grande pro-
cesso de mudanças ocorridas nas empresas e, principalmente, 
na organização do trabalho industrial nos últimos tempos”. 
Sobre o tema, sabe-se que a reestruturação produtiva consti-
tui um novo modelo de racionalização, objetivando a recu-
peração do ciclo de reprodução do capital. Particularmente 
nos últimos anos, intensificaram-se as transformações no pró-
prio processo produtivo por meio de: 
A) Divisão rígida de tarefas. 
B) Avanço tecnológico e constituição das formas de acu-

mulação flexível. 
C) Padronização dos produtos fabricados, onde a produtivi-

dade é alta e o tempo de produção muito baixo. 
D) Avanço tecnológico, onde cada profissional era responsá-

vel por uma área específica da montagem, feita em uma 
esteira rolante. 

 

Questão 35 
A Assistência Social vem se constituindo em um dos campos da 
prestação de serviços sociais governamentais, que, ao operar 
com o fundo público, participa do processo de redistribuição da 
mais-valia social. Democratizar o trabalho do assistente social 
no âmbito da Assistência Social pública, constitui-se em um dos 
nossos desafios. 

(SILVA, 2012. Adaptado.) 
 

A Seguridade Social, composta pelas políticas de saúde, assis-
tência social e previdência, constitui espaço ocupacional privi-
legiado dos assistentes sociais. Na Política Nacional de Assis-
tência Social, uma estratégia, por um lado, permitiu o desen-
volvimento de formas inovadoras e criativas na sua imple-
mentação, também criou novos espaços de trabalho para os 
assistentes sociais em nível de estados e municípios, principal-
mente envolvendo a participação da sociedade civil organi-
zada; por outro lado, complexifica e torna desafiadora a atua-
ção no âmbito municipal. Diante do exposto, é correto afirmar 
que trata-se de: 

A) Controle social. 
B) Monitoramento. 
C) Descentralização. 
D) Proteções afiançadas. 
 

Questão 36 
Segundo Sales (2011), “a ética ultrapassa o imediato, o conjun-
tural e o passageiro, chega a oferecer pistas e apontar o leque 
de possibilidades que se coloca nas situações; todavia nunca 
oferece certezas ou soluções práticas para cada situação”. 
Sobre o exercício profissional e a questão da Ética do Assis-
tente Social, analise as afirmativas a seguir. 
I. É vedado ao assistente social ser conivente com falhas 

éticas de acordo com os princípios deste Código e com 
erros técnicos praticados por assistente social e qualquer 
outro profissional. 

II. Constitui direito do assistente social integrar comissões 
interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissio-
nal, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissio-
nal quanto em relação às decisões sobre as políticas insti-
tucionais. 

III. É vedado ao assistente social substituir profissional que 
tenha sido exonerado por defender os princípios da ética 
profissional enquanto perdurar o motivo da exoneração, 
demissão ou transferência. 

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 37 
Sobre a elaboração de programas e projetos sociais, plane-
jamento de planos, dentre outros, analise as afirmativas a 
seguir.  
I. Projeto social é uma ferramenta de ação que delimita 

uma intervenção quanto aos objetivos, metas, formas de 
atuação, prazo de execução, responsabilidades e critérios de 
avaliação. 

II. Constitui atribuição privativa elaborar, coordenar, executar 
e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 
civil. 

III. É vedado ao assistente social coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, progra-
mas e projetos na área de Serviço Social. 

IV. Sem negar os condicionantes colocados pela condição de 
trabalhador assalariado, busca-se acentuar que, em deter-
minados espaços, não há possibilidades para a defesa do 
projeto profissional, em especial no âmbito privado, em que 
o assistente social é requisitado a intervir. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) II e III. 
D) III e IV. 
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Questão 38 
Segundo Sales (2011), os indivíduos buscam orientação para agir de 
acordo com determinadas normas, princípios ou ideias de orga-
nização e influências variáveis devido à época e ao tipo de 
formação social e, também, em função da posição que ocupam 
no processo de produção enquanto um dos elementos centrais 
do seu modo de vida”. Sabe-se da importância de os profissionais 
de Serviço Social adotarem uma postura ética para o fazer 
comprometido com seus usuários. São considerados princípios 
fundamentais do Código de Ética do Assistente Social, EXCETO: 
A) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 

arbítrio e do autoritarismo. 
B) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas. 

C) Defesa do aprofundamento da democracia enquanto so-
cialização da participação política e da riqueza social-
mente produzida. 

D) Posicionamento em favor da equidade e justiça social que 
assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 
gestão democrática. 

 

Questão 39 
Segundo Pereira (2013), “muito se discute acerca da política 
social nos círculos políticos e governamentais da atualidade. 
Com o empenho do capital em encontrar saídas da última 
crise, ajudado por governos de países centrais e periféricos, 
que transferiram vultosos recursos públicos a instituições 
financeiras e a empresas transnacionais endividadas, a política 
social tornou-se muito mais útil ao capital do que ao trabalho”. 
No debate acerca da política social, deve-se levar em conta a 
sua natureza contraditória e ambivalente. Nesse sentido, 
deve-se considerar que: 
A) É idêntica em todos os tempos e lugares; portanto, é recurso 

da classe dominante. 
B) A política social não é unívoca; ela nunca poderá ser pensada 

como um recurso exclusivo das forças dominantes. 
C) A política social não é unívoca, tendo em vista que, no regime 

liberal, ela é recurso exclusivo da classe dominante. 
D) Não pode ser, em um mesmo momento e espaço geo-

gráfico, positiva e negativa para o trabalho e o capital. 
 

Questão 40 
[...] as entidades da categoria do Serviço Social têm concebido a 
Seguridade Social a partir de seu caráter contraditório, ou seja, 
sendo defendida como instrumento estratégico das classes 
subalternas em duas direções: como garantia de condições 
sociais de vida aos trabalhadores e como campo de acúmulo de 
forças para a conquista de poder político por parte dos tra-
balhadores organizados. 

 (BRAVO, 2002. Adaptado.) 
 

A elucidação supracitada é extraída da matéria online do Conse-
lho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS-RJ), 
intitulada “Assistentes sociais na defesa da Seguridade Social”. 
A concepção de seguridade social, no Brasil, é assumida a partir: 
A) Da Constituição de 1937 (Estado Novo). 
B) Da Constituição de 1967 (Regime Militar). 
C) Da Constituição de 1988 (Constituição Cidadã). 
D) Do surgimento dos modelos Bismarckiano e Beveridgiano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto 
Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas objetivas, 
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 as funções de Nível Superior; 30 (trinta) 
questões de múltipla escolha para as funções de Nível Médio/Técnico Completo; e, Nível Fundamental Completo. 

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 a 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. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas 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 Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) 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 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

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, 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 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 Processo Seletivo. 




