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Administração Penitenciária 

Analista de Saúde 

Domingo, 10 de abril de 2016 

FRASE: A dengue se combate todo dia.
(Transcrever para o cartão de respostas)

Caderno de Prova – A

1) Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou

dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova. 

2) Leia cuidadosamente o que está proposto. 

3) As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o único

documento válido para a correção da prova objetiva. 

3.1.  No  cartão  de  respostas,  o  alvéolo  deverá  ser  completamente  preenchido,  cabendo  ao  candidato  que

descumprir esta disposição arcar com eventuais prejuízos quanto à ausência de suas marcações. 

3.2. São exemplos de marcações incorretas: marcação de dois alvéolos para uma mesma questão, marcação

rasurada ou emendada, alvéolo não preenchido completamente ou assinalado com excessiva força. 

3.3. No cartão de respostas, o candidato que marcar todas as alternativas de todas as questões ou deixá-lo

completamente em branco estará eliminado deste Processo. 

3.4. No cartão de respostas, o candidato deverá informar o tipo de prova, conforme especificado no caderno de

prova.  A falta de marcação do tipo de prova eliminará o candidato

3.5. A frase indicada na área superior desta folha deverá ser transcrita para o cartão de respostas, para posterior

exame grafológico, se necessário. A falta de transcrição da frase eliminará o candidato.

4) Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova. 

5) Tempo de duração: 03 horas.

6) O candidato somentepoderá retirar-se do seu ambiente de realização após às 15:00 horas.

7) Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova após as 16:30 horas, devendo permanecer

permanecer juntos no recinto,os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, terão seus nomes registrados em

Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente.



Rascunho do gabarito

Questão Alternativas

1 a b c d e

2 a b c d e

3 a b c d e

4 a b c d e

5 a b c d e

6 a b c d e

7 a b c d e

8 a b c d e

9 a b c d e

10 a b c d e

11 a b c d e

12 a b c d e

13 a b c d e

14 a b c d e

15 a b c d e

16 a b c d e

17 a b c d e

18 a b c d e

19 a b c d e

20 a b c d e

21 a b c d e

22 a b c d e

23 a b c d e

24 a b c d e

25 a b c d e

26 a b c d e

27 a b c d e

28 a b c d e

29 a b c d e

30 a b c d e

31 a b c d e

32 a b c d e

33 a b c d e

34 a b c d e

35 a b c d e

36 a b c d e

37 a b c d e

38 a b c d e

39 a b c d e

40 a b c d e
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Lingua Portuguesa

Leia o texto.

O GRITO  

Não sei o que está acontecendo comigo, diz a paciente para o psiquiatra.

 Ela sabe.

 Não sei se gosto mesmo da minha namorada, diz um amigo para outro.

 Ele sabe.

 Não sei se quero continuar com a vida que tenho, pensamos em silêncio.

 Sabemos, sim.

 Sabemos tudo o que sentimos porque algo dentro de nós grita. Tentamos abafar este grito com conversas tolas,
elucubrações, esoterismo, leituras dinâmicas, namoros virtuais, mas não importa o método que iremos utilizar para
procurar uma verdade que se encaixe nos nossos planos: será infrutífero. A verdade já está dentro, a verdade se
impõe, fala mais alto que nós, ela grita.

 Sabemos se amamos ou não alguém, mesmo que esteja escrito que é um amor que não serve, que nos rejeita,
um amor que não vai resultar em nada. Costumamos desviar este amor para outro amor, um amor aceitável, fácil,
sereno.  Podemos  dar  todas  as  provas  ao  mundo de  que  não  amamos  uma pessoa e  amamos  outra,  mas
sabemos, lá dentro, quem é que está no controle. 

 A verdade grita. Provoca febres, salta aos olhos, desenvolve úlceras. Nosso corpo é a casa da verdade, lá de
dentro vêm todas as informações que passarão por uma triagem particular: algumas verdades a gente deixa sair,
outras a gente aprisiona. Mas a verdade é só uma: ninguém tem dúvida sobre si mesmo.

 Podemos passar anos nos dedicando a um emprego sabendo que ele não nos trará recompensa emocional.
Podemos conviver com uma pessoa mesmo sabendo que ela não merece confiança. Fazemos essas escolhas por
serem as mais sensatas ou práticas, mas nem sempre elas estão de acordo com os gritos de dentro, aquelas
vozes que dizem:  vá por este  caminho, se preferir,  mas você nasceu para o caminho oposto.  Até  mesmo a
felicidade, tão propagada, pode ser uma opção contrária ao que intimamente desejamos. Você cumpre o ritual
todinho, faz tudo como o esperado, e é feliz, puxa, como é feliz. E o grito lá dentro: mas você não queria ser feliz,
queria viver!

Eu não sei se teria coragem de jogar tudo para o alto.

 Sabe.

 Eu não sei por que sou assim.

 Sabe.

MEDEIROS, M. Montanha Russa. Porto Alegre: L&PM Editores, 2003.
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Questão 1

O texto trata das “verdades” que, segundo a autora, “gritariam” dentro de cada um nós. Quais são elas?

a) As verdades sobre nós mesmos.

b) As leituras dinâmicas e namoros virtuais.

c) As dúvidas que temos e nos deixa doentes.

d) As escolhas que fazemos por serem as mais sensatas ou práticas.

e) As respostas para as dúvidas e sensações que as pessoas vão colecionando ao longo da vida.

Questão 2

 "Tentamos abafar este grito com conversas tolas, elucubrações, esoterismo, leituras dinâmicas, [...]". Podemos
substituir o termo destacado sem alterar o sentido da frase por 

a) reflexões.

b) explicações.

c) satisfações.

d) realizações.

e) distrações.

Questão 3

"Sabemos tudo o que sentimos, porque algo dentro de nós grita." O vocábulo destacado estabelece, com a oração
anterior, uma relação de

a) conclusão. 

b) oposição. 

c) concessão. 

d) explicação. 

e) alternância. 

Questão 4

No texto a autora chega a uma conclusão a respeito das “verdades” que as pessoas têm dentro de si. “Mas a
verdade é só uma: ninguém tem dúvida sobre si mesmo.”. Como se estrutura, do ponto de vista sintático, esse
período conclusivo?

a) O período é composto por duas orações. A primeira é classificada como oração principal:  “Mas a

verdade é só uma”; a segunda, que subordina à primeira,  é uma oração subordinada substantiva

apositiva. “ninguém tem dúvida sobre si mesmo”.

b) O período é composto por uma oração, pois apresenta um verbo de ligação: SER, o qual exerce a

função copulativa e um verbo principal: TER que possui como complemento uma oração subordinada

objetiva direta.

c) O período é composto por uma oração subordinada substantiva objetiva direta “ Mas a verdade é só

uma”;  e outra oração subordinada completiva nominal “ ninguém tem dúvida sobre si mesmo”.

d) O período é composto por uma oração que apresenta um sujeito expresso (“A verdade”), seguida por

um verbo volitivo SER(é). É classificada, portanto, como oração subordinada subjetiva.
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e) O período é composto por duas orações. A primeira oração é classificada como oração subordinada

substantiva objetiva direta; e a segunda como oração subordinada substantiva completiva nominal.

Questão 5

Leia o poema.

SOS

tem gente morrendo de medo
tem gente morrendo de esquistossomose
tem gente morrendo de hepatite meningite sifilite
tem gente morrendo de fome
tem muita gente morrendo por muitas causas

nós que não somos médicos psiquiatras
nem ao menos bons cristãos
nos dedicamos a salvar pessoas
que como nós
sofrem de um mal misterioso: o sufoco

CHACAL, SOS. In: Samira Youssef. Poesia Marginal dos anos 70. São Paulo:Scipione, 1995, p.46

A quem se refere o pronome “nós”, referido na segunda estrofe, nos versos 6º e 9º?

a) Aos psicólogos.

b) Aos políticos.

c) Aos terapeutas.

d) Aos poetas.

e) Aos enfermeiros.

Questão 6

Leia o texto abaixo. 

Gera, degenera
Gera
degenera
Já era
Regenera
Gera

ANTUNES, Arnaldo e SCANDURRA, Edgard. in: SCANDURRA, Edgard. Benzina.  
São Paulo: EMI, 1996. Disponível em: <http://www.arnaldoantunes.com.br>.  Acesso em: 6 mar. 2016. 

O tema desse poema é

a) o processo de criação.

b) o ciclo da vida.

c) a criação de palavras.

d) a polissemia da palavra gerar.

e) a paranomásia.
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Questão 7

Leia o poema.

Pronominais

Dê-me um cigarro

Diz a gramática

Do professor e do aluno

E do mulato sabido

Mas o bom negro e o bom branco

Da Nação Brasileira

Dizem todos os dias

Deixa disso camarada

Me dá um cigarro

ANDRADE, Oswald de. Apud SCHWARTZ, Jorge, org.
 Oswald de Andrade; literatura comentada. São Paulo, 

Abril, 1980. 

A transgressão cometida pelo autor, ao escrever o poema, é um direito facultado aos escritores com a chamada
“licença poética”.
Assinale  a  opção  em que  a  substituição  do  elemento  grifado  pelo  pronome  correspondente  evidencia  uma
transgressão gramatical.

a)  Deu o livro ao leitor - deu-lhe

b) Darei meus livros ao leitor - dar-lhe-ei

c) Não dei meus livros ao leitor – não os dei

d) Deu meu livro a ele – lhe deu

e) Fez o trabalho melhor – fê-lo

Questão 8

Leia o texto.

PRESÉPIO E PRESEPADA

Presepada é um brasileirismo informal que denuncia um ato ridículo e exibicionista, um sinônimo de palhaçada.
Presepeiro é o fanfarrão,  aquele que faz presepadas.  Isso todo mundo sabe. O curioso é que esses termos
derivam de “presépio”, que goza de bom conceito na sociedade brasileira. Como uma coisa incorre na outra? O
etimologista Silveira Bueno nos fornece uma pista. Depois de afirmar que a tradição do presépio foi iniciada por
São Francisco de Assis, ele registra no verbete “presepista” (sinônimo menos comum de presepeiro) que a palavra
se aplica tanto a quem monta presépios quanto aos “farsantes que tomavam parte nos autos de Natal”. A má
qualidade  dos  atores  que  participavam dos  presépios  vivos,  portanto,  pode  ter  criado  as  condições  para  o
surgimento do pejorativo “presepada”. 

PERINI, Kátia. Presépio e Presepada. Veja, 2 de
 setembro de 2015, Leitor Blogosfera, p. 26
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Analise os termos destacados dos fragmentos extraídos do texto e marque a alternativa INCORRETA quanto à
análise morfossintática.

a) Presepada é um brasileirismo informal que denuncia um ato ridículo e exibicionista, um sinônimo de

palhaçada. (substantivo feminino, singular, que exerce no texto a função sintática de sujeito).

b) Presepeiro  é  o  fanfarrão,  aquele  que  faz  presepadas.  (artigo  definido  na  função  de  adjunto

adnominal).

c) Depois  de afirmar que a tradição do presépio  foi  iniciada por  São Francisco de Assis,  (pronome

adjetivo na função de adjunto adnominal).

d) ele registra no verbete “presepista” (sinônimo menos comum de presepeiro). (locução adverbial na

função de adjunto adverbial).

e) A má  qualidade  dos  atores  que  participavam  dos  presépios  vivos,  portanto,  pode  ter  criado  as

condições para o surgimento do pejorativo “presepada”.  (verbo exercendo a função de núcleo do

predicado). 

Questão 9

 O ósculo que a mãe ofereceu ao filho, quando o encontrou, deixou a família paralisada porque não esperava que
ela agisse assim.

Marque a alternativa em que a palavra destacada pode ser mudada sem alteração de sentido:

a) livro 

b) beijo 

c) óculos

d) animal  

e) quadro 

Questão 10

Marque a alternativa CORRETA para constituição coesa e coerente do texto a seguir.

A maioria dos caminhoneiros não participou daquele movimento, porém não concordavam com os seus objetivos.
Marque a alternativa em que a palavra destacada pode ser mudada sem alteração de sentido:

I  -  O conector empregado estabelece coerência.

II - Evidencia-se  relação de oposição.

III - A partícula de transição não é aceitável.

IV - Não existe coerência textual.

a) I, II, III

b) II, III, IV

c) I, II, IV

d) III, IV

e) I, II
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Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás

Questão 11

Desde a chegada da estrada de ferro em Ipameri, em 1913, Goiás experimentou um grande desenvolvimento
econômico, principalmente a partir da segunda metade do século XX. A chegada da estrada de ferro em Ipameri
permitiu

a) a entrada de Goiás no mercado da pecuária para exportação europeia.

b) o preenchimento dos vazios demográficos no centro-sul de Goiás, com o incentivo ao 
povoamento desta região por meio de concessões de terras.

c) a participação de Goiás no mercado interno de carnes, estabelecendo charqueadas em Catalão, 
Ipameri e Pires do Rio.

d) Crescimento da produção agrícola com a dinamização da fluidez de mercadoria.

e) O deslocamento do centro econômico da Cidade de Goiás para Araguari.

Questão 12

A construção da nova capital de Goiás, na década de 30, se insere num contexto político nacional advindo com a
Revolução Varguista; tal política pode ser descrita como

a) Marcha para o Leste com a preocupação de projetar Goiás economicamente. 

b) Política Integralista visando à integração dos territórios do norte goiano do ponto de vista econômico e
político.

c) Política de anulação das oligarquias rurais dos estados, simbolizadas em Goiás pelas famílias dos
Bulhões, Caiado, Fleury e Silva Jardim.

d) Marcha para o Oeste, com a preocupação de povoar o centro-sul do país, dinamizando a economia e
anulando o poder das oligarquias locais.

e) Política  Nacionalista,  com  a  nacionalização  dos  recursos  minerais  do  país  em  detrimento  das
empresas estrangeiras.

Questão 13

“A Revolução de 1930, embora sem raízes próprias em Goiás, teve uma significação profunda para o Estado. É o

marco de uma nova etapa histórica”. (PALACIN; MORAES, 2001 p.103). Sobre os efeitos da revolução de 30 em

Goiás, assinale a alternativa correta:

a) a) A partir da Revolução de 30, o governo de Goiás passou a propor, como objetivo primordial, o
investimento na manutenção dos privilégios da oligarquia regional.

b) b)  Após  o  início  do  governo  varguista,  ocorreu  a  transformação  radical  das  estruturas
socioeconômicas e políticas goianas.

c) c)  A Revolução  de  30  provocou  em Goiás  a  manutenção  das  oligarquias  tradicionais  no  poder,
coligadas com a nova orientação política nacional.
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d) d)  A Revolução de 30 foi  uma revolução  importada para Goiás,  com apoio  da classe  dominante
descontente, e não se operou diretamente no campo social, mas no campo político.

e) e) Em Goiás, foi uma revolução que encontrou apoio na população dos grandes centros urbanos que
buscavam anular o poder das oligarquias locais.

Ética no serviço Público

Questão 14

São considerados princípios da administração pública:

1. Reconhecer que amou muito.

2. Reconhecer que amou e foi amado.

3. Reconhecer que não conhece o amor.

4. Reconhecer que amar é fundamental.

5. Reconhecer que o amor deixa muito a desejar.

Coloque nos parênteses das frases  abaixo,  o número correto e correspondente dos princípios relacionados
acima, para após assinalar a alternativa correta:

(     ) é o dever de atuar de acordo com o que a lei determina.

(     ) obrigação do serviço público a utilização dos meios que são postos à disposição para a realização das 
atividades.

(     ) todos têm o mesmo valor como pessoas e merecem o mesmo tratamento.

(     ) tornar transparente as ações realizadas pelos órgãos do serviço público.

(     ) conjunto de regras jurídicas que validam os atos da administração.

a) 2,3,4,5,1

b) 2,5,4,3,1

c) 2,5,1,4,3

d) 2,4,3,1,5

e) 2,3,5,1,4
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Questão 15

As frases abaixo caracterizam condutas que, de acordo com a ética no trabalho, violam o compromisso com os
valores  estabelecidos na Administração Pública:

I- tratar colega de trabalho de forma discriminada, em razão de orientação sexual do         mesmo.

II-  não  transferir  ao  seu  substituto  ou  a  quem  lhe  for  indicado,  as  informações  necessárias  à  adequada
manutenção do serviço, quando do seu desligamento do  cargo.

III- apresentar como seu o trabalho realizado por outra pessoa.

IV - aceitar presentes de fornecedores do Estado em função do  cargo ocupado. 

Assinale a alternativa correta

a) somente os itens II, III e IV estão corretos.

b) somente os itens II e IV estão corretos.

c) somente os itens II e III estão corretos.

d) nenhum dos itens está correto.

e) todos os itens estão corretos.

Questão 16

Os  princípios  básicos  para  uma  boa  conduta  entre  pessoas  no  trabalho,  incluem:  cortesia,  atendimento  de
imediato, mostrar boa vontade, agir com rapidez e evitar atitudes negativas, dentre outros. Deve-se, portanto,
evitar: 

I - apatia

II - frieza

III - desdém

IV - jogo de empurra-empurra

V – robotismo

Assinale a alternativa correta.

a) Somente os itens I, II e III estão corretos.

b) A palavra robotismo não se aplica ao texto.

c) Apenas os itens  IV e V estão corretos.

d) Todos os itens estão corretos.

e) Nenhuma das alternativas está correta.
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Questão 17

É uma forma ética combater o nepotismo na Administração pública, que por sua vez tem como objetivo:

Assinale a alternativa correta.

a) (   ) reduzir a ação das instituições constituídas ilegalmente.

b) (   ) impedir a contratação de parentes para o serviço público.

c) (   ) evitar a escolha de gerentes autoritários.

d) (   ) combater a distribuição desequilibrada de poder.

e) (   ) nenhuma das alternativas está correta.

Direitos Humanos

Questão 18

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos direitos humanos.
Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, tendo sido
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas reunida em Paris através da Resolução 217 A (III)  da
Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela
primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. De acordo com o que prescreve a Declaração Universal
dos Direitos Humanos é INCORRETO afirmar que: 

a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

b) Todo  ser  humano  tem  capacidade  para  gozar  os  direitos  e  as  liberdades  estabelecidos  nesta
Declaração,  sem distinção de qualquer  espécie,  seja  de raça,  cor,  sexo,  idioma,  religião,  opinião
política  ou de  outra  natureza,  origem nacional  ou  social,  riqueza,  nascimento,  ou qualquer  outra
condição.

c) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

d) Ninguém será  mantido  em escravidão  ou  servidão;  a  escravidão  e  o  tráfico  de  escravos  serão
proibidos em todas as suas formas.

e) Ninguém será submetido à  tortura  nem a tratamento ou castigo cruel,  desumano ou degradante,
exceto aqueles que por ventura estiverem recolhidos em alguma unidade prisional.

Questão 19

Os  direitos  humanos  são  direitos  inerentes  a  todos  os  seres  humanos,  independentemente  de  raça,  sexo,
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. De acordo com o que prescreve a Declaração
Universal dos Direitos Humanos leia e analise as assertivas abaixo:

I - Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. 

II - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a
igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal
discriminação. 
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III - Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas.

b) Somente as assertivas II e III estão corretas.

c) Somente as assertivas I e III estão corretas.

d) Somente a assertiva I está correta.

e) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 20

Para efeitos da Resolução Conjunta nº 1, de 15 de Abril de 2014, entende-se por LGBT a população composta por
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando-se:

I - Lésbicas: denominação específica para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras 
mulheres.

II - Gays: denominação específica para homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros homens.

III - Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos.

a) Somente as assertivas I e II estão corretas.

b) Somente as assertivas II e III estão corretas.

c) Somente as assertivas I e III estão corretas.

d) Somente a assertiva I está correta.

e) Todas as assertivas estão corretas.

Saúde Pública

Questão 21

A Lei nº 8080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, no capítulo que trata dos objetivos e atribuições,
inclui no campo de atuação do SUS, exceto: 

a) a execução das seguintes ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do
trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

c) a ordenação de formação de recursos humanos na área de saúde.

d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

e) a formulação de políticas de saúde destinadas a promover nos campos social e cultural a observância
do dever do Estado. 

Prova A Processo Seletivo Simplificado para Seap - Analista de Saúde



8

Questão 22

A Lei Federal 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS). Nas opções abaixo, assinale a alternativa incorreta: 

a) o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 

b) o Conselho de Saúde, em caráter  permanente e consultivo,  é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

c) o Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

d) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou
pelo Conselho de Saúde.

e) o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários

Questão 23

São princípios organizativos do SUS, exceto: 

a) Regionalização e Hierarquização - prevê que os serviços devem ser organizados em nível crescente
de complexidade, dispostos numa área geográfica delimitada e com definição da população a ser
atendida.

b) Descentralização – é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e
serviços de saúde entre os três níveis de governo.

c) Participação Popular - propicia a participação efetiva da sociedade na busca da garantia dos direitos
conquistados constitucionalmente. 

d) Equidade – consiste no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo
mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados.

e) Comando Único – define que cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e
atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade.

Questão 24

Indique os órgãos responsáveis pela direção do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo:

a) Comissão Intergestores Tripartite, Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Municipal de Saúde;

b) Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde;

d) Ministério do Trabalho e Previdência Social, Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria Municipal de
Trabalho e Ação Social.

e) Presidência da República, Governo do Estado e Prefeitura Municipal.
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Questão 25

É correto afirmar que a taxa de prevalência de uma doença mede:  

a) o número de casos novos em comparação com os casos já notificados no período anterior.

b) o número de casos novos em relação ao número de pessoas expostas ao risco em determinado
período.

c) o número total de casos de uma doença, novos e antigos, existentes num determinado local e período.

d) o número de casos novos em relação à população total em determinado período.

e) nenhuma das alternativas está correta.

Questão 26

O Capítulo III da lei Federal 8080/90, do Planejamento e Orçamento, define que os planos de saúde serão a base
das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde - SUS, e seu financiamento
será previsto na respectiva proposta orçamentária. É correto afirmar que as diretrizes a serem observadas na
elaboração dos planos de saúde serão estabelecidas pelo: 

a) Conselho Nacional de Saúde.

b) Ministério da Saúde.

c) Ministério do Planejamento.

d) Secretaria de Atenção à Saúde.

e) Secretaria Municipal de Saúde.

Questão 27

Sobre a Vigilância em Saúde é correto afirmar: 

a) abrange somente o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, compreendida todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

b) abrange a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não
transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde
do trabalhador e a vigilância sanitária.

c) é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos
sistemas de saúde, voltado para a promoção da saúde, a prevenção de agravos,  tratamento e a
reabilitação

d) é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situado nos níveis secundário e terciário de
atenção  dos  sistemas  de  saúde,  voltado  para  a  promoção  da  saúde,  a  prevenção  de  agravos,
tratamento e a reabilitação.

e) nenhuma das alternativas está correta.
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Questão 28

Acerca da Estratégia de Saúde da Família, conforme Política Nacional de Atenção Básica, é correto afirmar que: 

a) cada equipe de saúde da família deve ser responsável por,  no máximo, 4.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição.

b) cada equipe de saúde da família deve ser responsável por,  no máximo, 3.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 2.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição.

c) cada equipe de saúde da família deve ser responsável por,  no máximo, 2.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 1.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição.

d) cada equipe de saúde da família deve ser responsável por,  no máximo, 5.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 4.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição. 

e) nenhuma das alternativas está correta.

Questão 29

A notificação compulsória de doenças, agravos e eventos em saúde é obrigatória: 

a) aos responsáveis por estabelecimentos de saúde, contanto que sejam públicos.

b) apenas aos médicos e enfermeiros.

c) a  todos  os  profissionais  de  saúde  no  exercício  da  profissão,  bem  como  os  responsáveis  por
organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino.

d) aos responsáveis por organizações de ensino, apenas quando se tratar de instituição privada.

e) a todo cidadão.

Questão 30

A taxa de mortalidade infantil estima o risco de morte a que está exposta uma população de nascidos vivos, em
uma determinada área e período, antes de completar quanto tempo de vida? 

a) 2 semanas.

b) 1 mês.

c) 6 meses.

d) 1 ano.

e) 5 anos.

Questão 31

Um paciente foi atendido em uma Unidade Básica de Saúde, porém, devido à gravidade de sua enfermidade, terá
que ser encaminhado a níveis de maior complexidade de atenção. Para assegurar a atenção integral ao paciente
nos diferentes níveis de atenção é necessário que haja:  

a) resolubilidade.

b) intersetorialidade.

c) contrarreferência.
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d) regulação.

e) serviço especial de saúde.

Questão 32

O Decreto nº 7.508/1990 define que a atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção
ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde são serviços que fazem parte dos requisitos mínimos
para que seja instituído um (a):

a) mapa de saúde.

b) rede de atenção à saúde.

c) núcleo de saúde.

d) serviço especial de saúde.

e) região de saúde.

Questão 33

A regulação em saúde é definida como: 

a) intervenção do governo, por meio de regras, leis e normas, no mercado prestação de serviços de
saúde ou no sistema de saúde.

b) decisão com antecedência do que será feito para mudar condições insatisfatórias no presente ou
evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro.

c) realização de ação antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença.

d) oferecer atendimento integral,  universal  e equânime, como garante a Constituição e a Legislação
brasileira.

e) um  modo  de  gestão  em  equipe,  próprio  das  sociedades  democráticas,  no  qual  o  poder  é
compartilhado por meio de análises, avaliações e decisões conjuntas, envolvendo os diferentes atores
sociais que participam do processo.

Questão 34

São Doenças e Agravos de Notificação Compulsória no território nacional, exceto:   

a) Botulismo.

b) Eventos adversos pós-vacinação.

c) Hantavirose.

d) Rubéola.

e) Toxoplasmose.
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Questão 35

O Pacto pela Saúde, instituído por meio da Portaria GM/MS nº 399/2006, é composto de três componentes, sendo
eles:

a) Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e Norma Operacional Básica.

b) Norma Operacional Básica, em Defesa do SUS e Norma Operacional de Assistência à Saúde.

c) Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.

d) Pacto pela Vida, Norma Operacional de Assistência à Saúde e de Gestão.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 36

Referente à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº
141/2012, é correto afirmar: 

a) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao
valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos da referida Lei Complementar,
acrescido de, no máximo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto
(PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual. 

b) Os Estados aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze
por cento) da arrecadação dos impostos e os municípios 15% (quinze por cento); cabendo à União, o
montante  correspondente  ao  valor  empenhado  no  exercício  financeiro  anterior,  acrescido  de,  no
mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do PIB ocorrida no ano anterior ao da lei
orçamentária anual.

c) A União, Estados e o Distrito Federal, e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 7%, 10% e 12% da arrecadação dos impostos, respectivamente.

d) d) A União, Estados e o Distrito Federal, e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 8%, 12% e 15% da arrecadação dos impostos, respectivamente.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

Questão 37

As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). No que se
refere a essa participação, assinale a alternativa incorreta: 

a) O  SUS  poderá  recorrer  aos  serviços  ofertados  pela  iniciativa  privada,  quando  as  suas
disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a  cobertura  assistencial  à  população  de  uma
determinada área.

b) A participação complementar  dos serviços privados será formalizada mediante contrato de direito
público ou convênio.

c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.

d) O SUS destinará recursos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

e) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvos nos casos previstos na lei.
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Questão 38

São considerados princípios da Política Nacional  de Atenção Integral  das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional, exceto: 

a) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção do
direito dessas pessoas.

b) Respeito aos direitos humanos e à justiça social.

c) Integralidade  da  atenção  à  saúde  da  população  privada  de  liberdade  no  conjunto  de  ações  de
promoção, prevenção, proteção, assistência e recuperação e vigilância em saúde.

d) Equidade.

e) Legalidade.

Questão 39

São considerados equipamentos de proteção individual: 

a) placas de Petri, luvas, máscaras e cateteres venosos.

b) lancetas, placas de Petri, óculos e avental.

c) óculos, luvas, máscara e avental.

d) capacetes, luvas, máscaras e placas de Petri.

e) nenhuma das alternativas está correta.

Questão 40

SAções desenvolvidas pelo SUS que abrangem diagnóstico e tratamento de doenças, acidentes e danos à saúde
de maneira geral, bem como limitação da invalidez são consideradas:

a) promoção da saúde. 

b) proteção da saúde. 

c) recuperação da saúde. 

d) reabilitação. 

e) nenhuma das alternativas está correta.
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