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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Culto do espelho 
 

Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital 
é a chamada selfie, autorretrato feito com celular que virou 
mania geral. Em lugares públicos e privados, o usuário, como 
quem porta um espelho, vira a câmera do telefone para o 
próprio rosto e, “espelho, espelho meu”, descobre por meio das 
redes sociais que não existe no mundo ninguém mais bonito do 
que “eu”.  

O autorretrato foi prática comum na história da pintura e 
da fotografia. Hoje em dia ele é hábito de quem tem um celular 
à mão. Em qualquer dos casos, a ação de autorretratar‐se diz 
respeito a um exercício de autoimagem no tempo histórico em 
que técnicas tradicionais como o óleo, a gravura, o desenho 
foram a base das representações de si. Hoje ele depende das 
novas tecnologias que, no mundo dos dispositivos, estão ao 
nosso alcance de forma mais simples.  

Não se pode dizer que a invenção da fotografia digital tenha 
intensificado apenas quantitativamente a arte de autorretratar‐
-se. Selfie não é fotografia pura e simplesmente, não é autorre-
trato como os outros. A selfie põe em questão uma diferença 
qualitativa. Ela diz respeito a um fenômeno social relacionado à 
mediação da própria imagem pelas tecnologias, em específico, o 
telefone celular. De certo modo, o aparelho celular constitui hoje 
tanto a democratização quanto a banalização da máquina de 
fotografar; sobretudo, do gesto de fotografar.  

O celular tornou‐se, além de tudo o que ele já era, en-
quanto meio de comunicação e de subjetivação, um espelho. 
Nosso rosto é o que jamais veremos senão por meio do espelho. 
Mas é o rosto do outro que é nosso primeiro espelho. O conhe-
cimento de nosso próprio rosto surge muito depois do encontro 
com o rosto do outro. Em nossa época, contudo, cada um com-
praz‐se mais com o próprio rosto do que com o alheio. O espe-
lho, em seu sentido técnico, apenas nos dá a dimensão da 
imagem do que somos, não do que podemos ser. Ora, no tempo 
das novas tecnologias que tanto democratizam como banalizam 
a maior parte de nossas experiências, talvez a experiência atual 
com o rosto seja a de sua banalização.  

O autorretrato do tipo selfie não seria possível sem o 
dispositivo dos celulares e suas câmeras fotográficas capazes de 
inverter o foco na direção do próprio autor da foto. Celular 
como espelho, a prática da selfie precisa ser pensada em relação 
à atual experiência com a imagem de si. Ora, a autoimagem foi, 
desde sempre, fascinante. Daí o verdadeiro culto que temos 
com os espelhos. Assim é que Narciso é o personagem da auto-
admiração, que em um grau de desmesura, destrói o todo da 
vida. Representante da vaidade como amor à máscara que 
todos necessariamente usamos para apresentarmo‐nos uns 
diante dos outros, Narciso foi frágil diante de si mesmo. Não 
escaparemos dessa máscara e de seus efeitos perigosos se 
não meditarmos no sentido do próprio fato de “aparecer” 
em nosso tempo. Por trás da máscara deveria haver um 
rosto. Mas não é esse que o espelho captura.  

Um julgamento de valor no caso da hiperexposição dos 
rostos seria mero moralismo se não colocasse em jogo um dos 
valores mais importantes de nossa época, o que Walter Benjamin 
chamou de “valor de exposição”. Somos vítimas e reprodutores 
de sua lógica. No tempo da exposição total criamos a dialética 
perversa entre amar a própria imagem, sermos vistos e acre-
ditarmos que isso assegura, de algum modo, nosso existir. No 
tempo da existência submetida à aparência, em que falar de algo 
como “essência” tem algo de bizarro, talvez com a selfie fique 
claro que somos todos máscaras sem rosto e que este modo de 
aparecer seja o nosso novo modo de ser.  

(Marcia Tiburi. Culto do espelho. Selfie e narcisismo contemporâneo. 
Revista Cult. Edição 194. Adaptado.) 

 

Questão 01 
“Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digi-
tal é a chamada selfie, autorretrato feito com celular que 
virou mania geral.” (1º§) De acordo com tal excerto, é 
possível inferir que Marcia Tiburi conceitua a selfie como: 
A) Prática e amadora. 
B) Inovação tecnológica. 
C) Algo peculiar, original. 
D) Complemento de carência. 
 

Questão 02 
No fragmento “Hoje em dia ele é hábito de quem tem um 
celular à mão.” (2º§), o sinal indicativo de crase foi aplicado 
adequadamente. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) Geralmente, quando saio às ruas, tiro selfies. 
B) Quando vamos à fazenda, tiramos várias selfies. 
C) O autorretrato se refere à prática da história da fotografia. 
D) Ele pôs-se à falar sobre as fotografias postadas nas redes 

sociais. 
 

Questão 03 
Em “De certo modo, o aparelho celular constitui hoje tanto 
a democratização quanto a banalização da máquina de fo-
tografar; sobretudo, do gesto de fotografar.” (3º§), a au-
tora: 
A) Elitiza o uso raro e casual do aparelho celular. 
B) Realça o incomparável e o incomum uso da máquina fo-

tográfica. 
C) Sobrepõe a máquina de fotográfica em relação ao apare-

lho celular. 
D) Confirma que há fatores que conferem pontos de vista 

positivos e negativos. 
 

Questão 04 
Dos trechos transcritos do texto, assinale o que denota 
ação verbal inacabada, transmitindo ideia de continuidade. 
A) “O autorretrato foi prática comum na história da pintura 

e da fotografia.” (2º§) 
B) “Selfie não é fotografia pura e simplesmente, não é au-

torretrato como os outros.” (3º§) 
C) “Um julgamento de valor no caso da hiperexposição dos 

rostos seria mero moralismo (...)” (6º§) 
D) “O conhecimento de nosso próprio rosto surge muito depois 

do encontro com o rosto do outro.” (4º§) 
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Questão 05 
No trecho “O conhecimento de nosso próprio rosto surge 
muito depois do encontro com o rosto do outro. Em nossa 
época, contudo, cada um compraz‐se mais com o próprio 
rosto do que com o alheio.” (4º§), o termo evidenciado es-
tabelece uma ligação entre os períodos de: 
A) Causa. 
B) Ressalva. 
C) Finalidade. 
D) Acrescentamento. 
 

Questão 06 
Em “De certo modo, o aparelho celular constitui hoje tanto a 
democratização quanto a banalização da máquina de fotogra-
far; sobretudo, do gesto de fotografar.” (3º§), a expressão pode 
ser substituída, sem alteração semântica, por: 
A) Conquanto. 
B) Além do mais. 
C) Gradualmente. 
D) Principalmente. 
 

Questão 07 
Levando em consideração que pronomes são palavras que 
acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta 
ou indiretamente), retomá-los, ou se referir a eles, assinale o 
trecho literal que evidencia pronome demonstrativo. 
A) “Mas não é esse que o espelho captura.” (5º§) 
B) “[...] Narciso foi frágil diante de si mesmo.” (5º§) 
C) “Hoje em dia ele é hábito de quem tem um celular à mão.” 

(2º§) 
D) “Nosso rosto é o que jamais veremos senão por meio do 

espelho.” (4º§) 
 

Questão 08 
No excerto “Ora, no tempo das novas tecnologias que tanto 
democratizam como banalizam a maior parte de nossas expe-
riências, talvez a experiência atual com o rosto seja a de sua 
banalização.” (4º§), a expressão destacada exprime circuns-
tância de: 
A) Intenção. 
B) Premissa. 
C) Incerteza. 
D) Viabilidade. 
 

Questão 09 
“Não escaparemos dessa máscara e de seus efeitos perigosos 
se não meditarmos no sentido do próprio fato de ‘aparecer’ em 
nosso tempo.” (5º§) No trecho anterior, podemos afirmar que 
as aspas evidenciadas na palavra “parecer” têm como objetivo: 
A) Marcar uma hipótese. 
B) Enfatizar uma expressão. 
C) Anunciar uma indagação. 
D) Caracterizar uma interrupção literal. 
 
 
 

 

Questão 10 
Considerando o título do texto “Culto do espelho”, é possí-
vel afirmar que a relação estabelecida pela preposição assi-
nalada expressa ideia de: 
A) Posse. 
B) Destino. 
C) Assunto. 
D) Finalidade. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Considere as premissas a seguir: 

 os estudantes de matemática gostam de esportes; 

 pessoas que gostam de esportes são competitivas; e, 

 quem sabe assobiar não é competitivo. 
Das alternativas relacionadas a seguir, assinale aquela que 
é uma consequência lógica das premissas apresentadas. 
A) Pessoas competitivas sabem assobiar. 
B) Pessoas competitivas não gostam de esportes. 
C) Os estudantes de matemática não sabem assobiar. 
D) Os estudantes de matemática não são competitivos. 
 

Questão 12 
A sequência de figuras foi construída de acordo com uma 
regra lógica: 
 

 

 
Mantendo-se a mesma regra, qual deverá ser a próxima figura 
dessa sequência? 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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Questão 13 
Patrícia tem uma rara coleção com 56 pares de brincos que são 
guardados em pequenos recipientes, numerados de 1 a 56. 
Atendendo ao pedido de sua irmã, Patrícia retirou, de maneira 
aleatória, três recipientes. O número de retiradas dos três 
recipientes de forma que o segundo seja o de número 27 é: 
A) 2.970 
B) 3.080 
C) 3.192 
D) 3.228 
 

Questão 14 
Luciana vende produtos femininos de porta em porta no 
seu bairro. A probabilidade de que ela consiga uma venda 
ao visitar uma cliente é 0,3. Considerando que as escolhas 
de compra entre as diferentes clientes constituem eventos 
independentes, então a probabilidade de que Luciana faça 
pelo menos uma venda em três visitas distintas é dada por: 
A) 0,343 
B) 0,476 
C) 0,524 
D) 0,657 

 
Questão 15 
Uma fábrica de chinelos com 60 funcionários que trabalham 6 
horas diárias consegue entregar uma demanda em 40 dias, 
com a mesma produtividade. Se 10 funcionários fossem demi-
tidos, e os funcionários restantes trabalhassem 8 horas diárias 
com uma produtividade 20% menor, em quantos dias a mesma 
demanda seria atendida? 
A) 43 
B) 45 
C) 47 
D) 50 
  

Questão 16 
Rafael consegue finalizar uma tarefa doméstica em 2/3 e 
1/3 dos tempos que seus irmãos Juliana e José, respecti-
vamente, gastariam para realizar o mesmo serviço sozinhos. 
Adicionalmente, considere que se os três trabalharem conjun-
tamente a tarefa seria finalizada em 10 minutos. Com base 
nessas informações, o tempo em que Juliana e José gastariam 
para finalizar a tarefa doméstica juntos é: 
A) 15 minutos. 
B) 20 minutos. 
C) 25 minutos. 
D) 30 minutos. 
 

Questão 17 
Em um determinado dia, os clientes de um supermercado 
foram questionados sobre o consumo de duas marcas de café: 
marca A e marca B. Constatou-se que 150 clientes não com-
pravam o café da marca A, 100 não compravam o café da 
marca B, 50 não compravam cafés da marca A ou B e 25 
clientes compravam ambas as marcas de café. Podemos afir-
mar que o número de clientes entrevistados neste dia é: 
A) 200 
B) 225 
C) 250 
D) 300 

Questão 18 
Marília saiu de sua residência com uma certa quantia em 
reais na carteira e visitou duas lojas no centro da cidade. 
Em cada loja, ela gastou metade da quantia que possuía na 
carteira e mais R$ 10,00 de estacionamento ao sair. Se ao 
final das compras ela ainda tinha R$ 24,00, qual o valor Marília 
tinha na carteira antes de entrar nas lojas? 
A) R$ 96,00 
B) R$ 116,00 
C) R$ 156,00 
D) R$ 174,00 
 

Questão 19 
José faz o trajeto de 360 km entre duas cidades A e B em H horas. 
Se a velocidade média fosse aumentada em 30 km/h, o tempo 
de viagem seria reduzido em duas horas. Nesse contexto, qual o 
valor de H? 
A) 6  
B) 7 
C) 8 
D) 9 
 

Questão 20 
Letícia e Marlon possuem, respectivamente, R$ 10.000,00 e         
R$ 16.000,00. Em cada um dos meses seguintes, Letícia pre-
tende guardar R$ 500,00 e, Marlon, R$ 250,00. Dessa forma, os 
dois terão a mesma quantia em dinheiro após: 
A) 12 meses. 
B) 16 meses. 
C) 20 meses. 
D) 24 meses. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21 
O verão de 2022 é uma temporada de aprofundamento e des-
contentamento generalizado nos Estados Unidos, de acordo 
com uma nova pesquisa da CNN realizada pela SSRS. A pesquisa 
considera a perspectiva do público sobre o estado do país a pior 
desde 2009, enquanto sua visão sobre a economia é a pior 
desde 2011. E quase 7 em cada 10 dizem que o presidente Joe 
Biden não prestou atenção suficiente aos problemas mais 
urgentes do país. 

(Disponível https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/pesquisa- 
cnn-maioria-dos-americanos-esta-descontente-com-biden-e-economia. 

Acesso em: 18/07/2022.) 
 

Sobre os Estados Unidos, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) É considerado a maior potência mundial. 
B) São grandes produtores mundiais de carvão; petróleo; e, 

energia elétrica. 
C) Sua culinária é conhecida pelo fast-food; tortas de maçã; 

e, elevado consumo diário de café. 
D) Sua produção agrícola é fundamentada na multicultura de 

exportação, com ênfase no cultivo de café e cana-de-açúcar. 
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Questão 22 
Brasil é o quinto país mais buscado  

por imigrantes venezuelanos 
 

Entre olhares desconfiados e cansados, crianças brincando e 
malas que se amontoam, filas se formam nas tendas da 
“Operação Acolhida”, com centenas de venezuelanos que 
ainda buscam no Brasil um local para recomeçar a vida. Na 
fronteira entre Santa Elena de Uairén e Pacaraima, cerca de 
750 pessoas por dia, em média, atravessam para o lado bra-
sileiro, carregando o que coube em malas e trazendo, também, 
expectativas de encontrar parentes e amigos que já estão no 
país, de conseguir emprego e de uma nova vida. 

(Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-
04/brasil-e-o-5o-pais-mais-buscado-por-imigrantes-venezuelanos. 

Acesso em: 02/07/2022.) 
 

Em relação à imigração no Brasil, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Teve seu início com a chegada dos portugueses no ano 

de 1500; seu principal objetivo era explorar as terras 
desconhecidas e, logo depois, iniciar o plantio de cana-
-de-açúcar. 

(     ) No começo da década de 1820, houve um registro de 
imigrações de países diversos, como o caso de suíços 
que permaneceram na cidade de Nova Friburgo (atual 
estado do Rio de Janeiro). 

(     ) A população brasileira é considerada uma das mais misci-
genadas do mundo, em detrimento de que, no decorrer 
da formação do país e da história dos imigrantes no Brasil, 
houve uma grande imigração de povos africanos, portu-
gueses e de outros países da Europa. 

(     ) Houve fluxo crescente de grupos estrangeiros no Brasil 
originados tanto de países desenvolvidos quanto de 
países subdesenvolvidos. Podemos citar, por exemplo, 
a vinda de executivos de grandes empresas multinacio-
nais para o Brasil como expatriados, já que o mercado 
está cada vez mais aberto à demanda mundial. 

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

Questão 23 
 

A ucraniana que ganhou “Nobel da Matemática” por 
resolver problema sem solução desde o século 17 

 

Maryna Viazovska é a segunda mulher na história a ganhar a 
Medalha Fields, considerada o Prêmio Nobel de matemática. Até 
então, apenas uma mulher, a iraniana Maryam Mirzakhani, havia 
recebido essa medalha, que começou a ser concedida em 1936 
para os maiores feitos matemáticos do mundo. “Viazovska é uma 
matemática brilhante”, disse Christian Blohmann à BBC News 
Mundo, o serviço em espanhol da BBC. “Eu a admiro porque sua 
solução para o problema de empacotamento de esferas é muito 
bonita e extremamente inesperada.” O pesquisador do Instituto 
Max Planck de Matemática, na Alemanha, refere-se ao fato de 
que em 2016 Viazovska resolveu dois casos do famoso problema 
geométrico que o grande cientista alemão Johannes Kepler 
propôs no século XVII. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/ 
2022/07/07/a-ucraniana-que-ganhou-nobel-da-matematica-por-

resolver-problema-sem-solucao-desde-o-seculo-17.ghtml. Acesso em: 
07/07/2022.) 

Sobre o Prêmio Nobel, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Na categoria de Literatura, Guimarães Rosa foi o único 

brasileiro a receber o prêmio. 
B) As categorias participantes são: Química; Física; Fisiologia 

ou Medicina; Literatura; e, Paz. 
C) Os vencedores de cada categoria recebem um diploma; 

uma medalha de ouro de 18 quilates; e, uma quantia de 
milhões de coroas suecas. 

D) É considerado uma das principais premiações mundiais com 
o objetivo de reconhecer as pessoas que desenvolvem tra-
balhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade. 

 

Questão 24 
Astrônomos revelam primeira imagem de buraco  

negro no centro da Via Láctea 
 

Astrônomos do consórcio internacional Event Horizon 
Telescope (EHT) revelaram a primeira imagem do buraco 
negro no centro da Via Láctea, chamado Sagitário A*, ou Sgr 
A*. O grupo de pesquisa reúne oito observatórios existentes 
em todo o Planeta para formar um único telescópio virtual 
do “tamanho da Terra”. O telescópio recebeu o nome de 
“horizonte de eventos”; o limite do buraco negro além do 
qual nenhuma luz pode escapar. 
(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/astronomos-

revelam-primeira-imagem-de-buraco-negro-no-centro-da-via-lactea/. 
Acesso em: 18/07/2022.) 

 

Em relação ao buraco negro e a Via Láctea, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. O buraco negro é uma região do espaço com um campo 

gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue 
escapar de dentro dele. 

II. Uma das concepções artísticas mais próximas da realidade 
do buraco negro foi feita pela direção de arte do filme “Inte-
restelar”, por meio de cálculos feitos pelo físico Kipp Thorn. 

III. A Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral normal, formada por 
um bojo, quatro enormes braços principais que compõem o 
seu disco e um amplo halo galáctico que a envolve. 

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

Questão 25 
O real foi criado no governo Itamar Franco, em 1994, para resol-
ver uma das maiores crises inflacionárias do mundo. Na época 
das maquininhas de remarcar, os preços chegavam a subir três 
mil por cento ao ano no Brasil. O Plano Real conseguiu reduzir a 
inflação a níveis aceitáveis. 

(Disponível em: www.camara.leg.br.) 
 

Em relação ao Plano Real, assinale a afirmativa correta. 
A) A sua estabilização foi suficiente para o crescimento eco-

nômico atual. 
B) A crise econômica que o país vivia na década de 1990 era 

resultado das gestões do período da Ditadura Militar. 
C) Em sua implantação, o governo reduziu os impostos fede-

rais e manteve a vinculação dos tributos estipuladas pela 
Constituição de 1988. 

D) O governo Itamar Franco convidou Pedro Mala para Mi-
nistro da Fazenda com a missão de criar o Plano Real e 
reorganizar a economia. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que 
visa implementar uma rede de cuidados voltados às gestantes e 
puérperas. São ações estruturadas para garantir às mulheres o 
direito ao planejamento familiar, à atenção segura, qualificada 
e humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como às 
crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 
desenvolvimento saudáveis. A estratégia tem também a finali-
dade de reestruturar e reorganizar a atenção à saúde materno-
-infantil no país desde a Atenção Primária à Atenção Hospitalar, 
para assegurar acesso, acolhimento e resolutividade, com pers-
pectiva de reduzir a mortalidade materna e infantil e ênfase no 
componente neonatal. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Na Atenção Primária à Saúde (APS), o termo resolutividade 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) se refere a:  
A) Diversidade e complexidade de situações com as quais a 

atenção básica lida, há que se ter/construir capacidades de 
análise e intervenção ampliadas diante das demandas e 
necessidades para a construção de uma atenção integral e 
resolutiva. 

B) A continuidade da relação clínica, com construção de vínculo 
e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo 
do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos 
das intervenções em saúde e de outros elementos na vida 
dos usuários. 

C) Processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos 
a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência 
para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na 
construção de relações de afetividade e confiança entre 
o usuário e o trabalhador da saúde. 

D) Capacidade de identificar riscos, necessidades e demandas 
de saúde da população, com a solução de problemas de 
saúde do usuário, ofertando desde a consulta inicial e demais 
procedimentos na Atenção Básica até o encaminhamento 
qualificado ao atendimento especializado. 

 

Questão 27 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pneu-
monia é uma das principais causas de mortalidade em crianças 
em todo o mundo. Trata-se de uma infecção que acomete os 
pulmões, órgãos duplos localizados em cada um dos lados da 
caixa torácica, e que pertencem ao aparelho respiratório hu-
mano. É nos alvéolos pulmonares que a infecção acontece; 
eles são pequenos sacos aéreos, cuja função é realizar a troca 
gasosa entre o ar e o sangue. Sobre a pneumonia, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os agentes infecciosos da pneumonia é a bactéria Strep-

tococcus pneumoniae; refere-se ao tipo de transmissores 
mais comuns entre os pacientes, ao contrário da pneumo-
nia causada por vírus.  

(     ) São considerados grupos de risco os idosos, os indiví-
duos que vivem em instituições sociais ou lares, os 
alcoólicos ou os tóxico-dependentes. 

(     ) A pneumonia química pode ocorrer através da inalação de 
gases tóxicos. Acomete com maior facilidade pessoas que 
estão em contato direto com o dióxido de azoto como as 
que trabalham com tinturarias e estão expostas a ae-
rossóis de produtos químicos orgânicos. 

(     ) Secreção de muco purulento de cor amarelada ou esver-
deada, dor no tórax e febre alta são considerados os prin-
cipais sintomas. 

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

Questão 28 
O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do 
Diabetes mellitus (DM) e suas consequências podem ser dra-
máticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções 
até amputações de membros inferiores. O exame periódico dos 
pés propicia a identificação precoce e o tratamento oportuno das 
alterações encontradas, possibilitando, assim, a prevenção de um 
número expressivo de complicações do pé diabético. 

(Disponível em: www.as.saude.ms.gov.br) 
 

Em relação ao pé diabético e a Diabetes mellitus (DM), 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As amputações de membros inferiores em pessoas com 

Diabetes mellitus (DM) são antecedidas de ulcerações, 
sendo os seus principais fatores de risco a neuropatia 
periférica; as deformidades no pé; e, os traumatismos. 

(     ) O pé diabético pode ser classificado como pé neuropático; 
é caracterizado pela perda progressiva da sensibilidade. 

(     ) De acordo com a classificação fisiopatológica, o pé isquê-
mico apresenta sinais e sintomas como: pálido com ele-
vação ou cianótico com declive; pele fina e brilhante; sen-
sação dolorosa, aliviada quando as pernas estão pendentes. 

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

Questão 29 
Infecção é a penetração, multiplicação e/ou desenvolvimento de 
um agente infeccioso em determinado hospedeiro; doença in-
fecciosa são as consequências das lesões causadas pelo agente e 
pela resposta do hospedeiro manifestada por sintomas e sinais e 
por alterações fisiológicas, bioquímicas e histopatológicas. Quando 
o agente infeccioso penetra, multiplica-se, ou desenvolve-se no 
hospedeiro, sem causar danos nem manifestações clínicas, consi-
dera-se a infecção subclínica, inaparente ou assintomática.  

(Disponível em: www.bvsdip.icict.fiocruz.br.) 
 

“Tem como agente etiológico Entamoeba histolytica; seu re-
servatório é o homem, podendo ocasionar infecção causada 
por protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e 
trofozoíto. Esse parasito pode atuar como comensal ou provo-
car a invasão de tecidos, originando as formas intestinal e 
extraintestinal da doença. O quadro clínico varia de uma forma 
branda, caracterizada por desconforto abdominal leve ou 
moderado, com sangue e/ou muco nas dejeções, até uma 
diarreia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mu-
coide, acompanhada de febre e calafrios.” Tais características 
se referem à seguinte doença infecto-parasitária: 
A) Difteria. 
B) Brucelose. 
C) Amebíase. 
D) Ascaridíase. 
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꯶ 

Questão 30 
A BCG, uma vacina indicada contra a tuberculose, sendo 
normalmente administrada logo após o nascimento, faz 
parte do calendário básico de vacinação da criança. Sua 
administração ocorre através da injeção: 
A) Subcutânea. 
B) Intravenosa. 
C) Intradérmica. 
D) Intramuscular. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

É obrigatório 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 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 de calcular, 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 de Provas e Títulos, no dia da realização das 
provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 
Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de 
vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas para consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Superior na Área de 
Educação e para os cargos de Nível Superior na Área de Saúde; 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de 
Nível Médio e Médio Técnico; e, 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Nível Médio; e, 4 (quatro) horas 
para os cargos de Nível Superior Completo. 

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

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos demais candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior análise 
pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público de Provas e Títulos.   

 

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 3 (três) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público de Provas e Títulos no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público de Provas e Títulos. Será disponibilizado, ainda, um ponto de acesso à Internet para o candidato no endereço indicado 
no item 1.12 do Edital. 




