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CONCURSO PÚBLICO CISSUL 
EDITAL Nº 01/2016 

CARGO: AUXILIAR DE REGULAÇÃO - CONTROLADOR DE 

FROTA 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 08 (oito) questões de 

Noções de Informática, 07 (sete) questões de Saúde Pública, e 10 (dez) questões de Noções de 

Legislação, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou 

incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO 

ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no começo desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao 

fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  
 

 

  
 

 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas 

antes de decorridas 60 (sessenta) minutos do início das provas. (ITEM 10.1.20) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o 

período de sigilo. (ITEM 10.1.23) 

 O tempo de duração das provas (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 29/01/2017, a partir das 20hs. (ITEM 9.13) 
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LINGUA PORTUGUESA 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 06. 

TEXTO I 

 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/ -EGN1cJfbDE/s1600/01jpg 

1347970359505865379e008.jpg Acesso em: 18/09/2016. 

 

QUESTÃO 01 

A partir da leitura da tirinha, é CORRETO afirmar que 

A) A tira faz uma reclamação a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) A tira faz uma crítica à demora do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) A tira faz uma reflexão moral sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) A tira faz um elogio explícito sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
QUESTÃO 02 

Há, na tira lida, um vocativo. Assinale-o: 

A) Adulto. 

B) Pediatra.  

C) Amigo.  

D) Senhor.  

 

QUESTÃO 03 

Na oração “Eu sou pediatra”, é CORRETO afirmar que: 

A) O sujeito é desinencial. 

B) O verbo é transitivo direto. 

C) O complemento é objeto direto. 

D) O predicado é nominal. 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/%20-EGN1cJfbDE/s1600/01jpg%201347970359505865379e008.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/%20-EGN1cJfbDE/s1600/01jpg%201347970359505865379e008.jpg
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QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa que apresenta uma frase nominal: 

A) Licença! 

B) Pode entrar! 

C) Eu sou pediatra. 

D) Como é que um adulto marca consulta comigo? 

 

QUESTÃO 05 

Sobre o período “Por aí o senhor já pode ver há quanto tempo estou na fila”, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) O período é simples com apenas um verbo. 

B) O período é composto por quatro verbos. 

C) Não há verbos nesse período. 

D) O sujeito desse período é inexistente.  

 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o uso de verbos na tirinha: 

A) existem dois verbos no infinitivo.   C)  existem três verbos no infinitivo. 

B) existem três verbos no particípio.   D)  existem dois verbos no particípio. 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 07 a 10. 

TEXTO II  

Novembro Azul: saiba quais doenças mais afetam a saúde do homem 

Criada em 2011, a campanha originalmente visava a orientar a população masculina sobre o câncer de 

próstata 

Brasília – A partir de hoje (1º), a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente e que 

contempla a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, 

é mobilizar a população masculina e seus responsáveis diretos, no caso de crianças e adolescentes, para 

conhecerem mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida. 

Na página da campanha, o instituto disponibilizou uma lista das doenças que mais afetam a saúde 

masculina, seja na infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. Ao clicar em cada uma delas, 

é possível encontrar informações sobre diagnóstico, fatores de risco, prevenção, sintomas e tratamento. 

Na infância, as doenças citadas incluem fimose, infecção urinária e prostatite (inflamação da próstata). Já 

entre adolescentes, a lista destaca arritmia cardíaca, doenças sexualmente transmissíveis e ejaculação 

precoce. Na fase adulta, aparecem doenças como cálculo urinário e diversos tipos de câncer. Por fim, na 

terceira idade, integram a lista diabetes, disfunção erétil e hipertensão arterial. 

"Por meio da informação, junte-se a nós na conscientização dos cuidados com a saúde e mudança de hábitos, 

da importância do diagnóstico precoce e adesão ao tratamento", propõe o Instituto Lado a Lado pela Vida. 

Sobre o Novembro Azul 

Criada em 2011, a campanha, originalmente, visa orientar a população masculina sobre o câncer de próstata. 

A doença figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, com mais de 13 mil mortes 

anuais – uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no país em 2016, 

segundo o Instituto Nacional do Câncer. 
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Durante todo o mês de novembro, serão realizadas atividades de orientação sobre o câncer de próstata e a 

saúde do homem e ações para estimular a atividade física. Haverá distribuição de material informativo e 

prédios serão iluminados na cor azul – entre eles, o Viaduto do Chá, em São Paulo, e o Congresso Nacional, 

em Brasília. 

Um dos destaques da programação é o II Fórum Ser Homem no Brasil, marcado para a próxima segunda-

feira (7). Com apoio do Senado Federal, o evento vai reunir profissionais de saúde, parlamentares, 

governantes, representantes do Ministério da Saúde e população em geral para debater a prevenção e o 

combate ao câncer de próstata e outros tipos de câncer, como de pênis e testículo. 

Nas redes sociais, a campanha vai tratar da saúde integral do homem e usará as hashtags #novembroazul, 

#denovembroanovembroazul, #menospreconceito e #maisvida. A programação completa do Novembro 

Azul pode ser conferida no site do instituto. 

Fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-do-

homem-6074.html Acesso em: 13/11/2016. 
 
  

QUESTÃO 07 

O texto lido é iniciado pela palavra Brasília. Sobre essa expressão, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Indica onde o texto foi escrito. 

B) Indica onde há o problema mencionado pelo texto. 

C) Indica para onde o texto foi enviado. 

D) Indica de onde é o autor do texto.  

 

QUESTÃO 08 

Sobre a fonte da qual o texto foi extraído, é CORRETO afirmar que: 

A) Foi publicado em uma revista impressa e extraído dela no dia 13 de novembro de 2016.  

B) Foi veiculado pela internet e acessado no dia 13 de novembro de 2016. 

C) Foi publicado em uma revista impressa e acessado no dia 13 de novembro de 2016. 

D) Foi publicado na internet e escrito no dia 13 de novembro de 2016. 

 

QUESTÃO 09 

De acordo com a leitura do texto II, é CORRETO afirmar que se trata de 

A) uma dissertação argumentativa.   C)  uma reportagem. 

B) uma crônica de humor.    D)  um artigo de opinião. 

 

QUESTÃO 10 

RELEIA o primeiro parágrafo do texto II: 

A partir de hoje (1º), a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente e que contempla 

a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, é mobilizar 

a população masculina e seus responsáveis diretos, no caso de crianças e adolescentes, para conhecerem 

mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida. 

O termo “que coordena a ação”, está analisado sintaticamente de maneira CORRETA em: 

A) É um aposto.      C)  É um sujeito. 

B) É um vocativo.     D)  É um objeto. 

http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-do-homem-6074.html
http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-do-homem-6074.html
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QUESTÃO 11 

Leia: 

“Enquanto o doutor fulano conversa com o doutor beltrano (...)” 

Assinale a alternativa CORRETA acerca do excerto acima: 

A) O seu predicado é nominal.  

B) O seu sujeito é composto. 

C) Há um verbo transitivo direto. 

D) Possui verbo transitivo indireto. 

 

Analise a oração abaixo: 

“(...)A saúde pública no Brasil está em coma profundo(...)” 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa CORRETA acerca da oração acima: 

A) Faz uso de metáfora ao dizer “estado de coma”. 

B) Faz uso de prosopopeia ao se referir a “estado de coma”. 

C) Faz uso de linguagem estritamente conotativa. 

D) Faz uso de antonomásia em “estado de coma”. 

 
QUESTÃO 13 

É CORRETO afirmar que há, na oração lida: 

A) Sujeito desinencial. 

B) Sujeito indeterminado. 

C) Sujeito composto. 

D) Sujeito simples. 

 

QUESTÃO 14 

Acerca do predicado presente na oração lida, é CORRETO afirmar que é um predicado 

A) verbo-nominal. 

B) verbal. 

C) nominal. 

D) inexistente.  

 

QUESTÃO 15 

O termo “em coma profundo”, extraído da oração lida acima, pode ser classificado sintaticamente como: 

A) Predicativo do objeto. 

B) Objeto indireto. 

C) Complemento nominal. 

D) Predicativo do sujeito.  
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 

Para a realização de remoção de códigos maliciosos em um computador, está CORRETO utilizar:  

A) Anti-spyware. 

B) Detecção de intrusão. 

C) Anti-spam. 

D) Anti-phishing. 

 
QUESTÃO 17 

Considerando a figura abaixo, está CORRETO afirmar que se trata de uma interface do tipo: 

 

A) HDMI.      C)  EGA. 

B) VGA.       D)  VDI. 

 
QUESTÃO 18 

São exemplos de “memória secundária” ou de “memórias de armazenamento em massa”: 

A) Mídia DVD e Memória Cache. 

B) Pendrive e Memória Cache. 

C) Memória DRAM e Mídia DVD. 

D) Pendrive e Mídia CD. 

 
QUESTÃO 19 

Utilizando o MS Word 10, versão português, assinale a alternativa que apresenta a ferramenta que é 

utilizada para atribuir um nome a um ponto específico no documento.  

A) Nome. 

B) Indicador. 

C) Hiperlink. 

D) Marcador. 

 
QUESTÃO 20 

João, utilizando o MS Word 10, versão português, deseja acessar a operação de “Ir Para".  

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a tecla de atalho que deve ser 

utilizada.  

A) F5.       C)  Ctrl+I. 

B) Ctrl+P.      D)  F2. 
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QUESTÃO 21 

Maria está utilizando o MS PowerPoint 10, versão português, durante uma apresentação. Ela pretende 

interromper sua apresentação com o surgimento de um slide preto vazio.  

Para que isso ocorra, ela deve acionar a tecla:  

A) . (ponto)       C)  F1 

B) # (sustenido)      D)  F2 

 
QUESTÃO 22 

Quando um usuário utiliza, o MS PowerPoint 10, versão português, e aciona a tecla F5, essa ação irá:  

A) Executar a verificação e correção ortográfica. 

B) Iniciar a apresentação de slides. 

C) Salvar automaticamente a apresentação. 

D) Abrir um novo slide. 

 
QUESTÃO 23 

O navegador de internet, que já vem configurado como padrão do Windows 7, é o: 

A) Microsoft OneDrive. 

B) Windows Explorer. 

C) Internet Explorer. 

D) Google Chrome. 

 
 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

 
QUESTÃO 24 

São parâmetros para orientar a implementação de ações de Humanização na rede do Sistema Único de 

Saúde (SUS), EXCETO: 

A) Organização do acolhimento de modo a promover a ampliação efetiva do acesso à atenção básica 

e aos demais níveis do sistema, eliminando as filas, organizando o atendimento com base em 

riscos/vulnerabilidade priorizados e buscando adequação da capacidade resolutiva. 

B) Garantia de resolução da urgência e emergência, provido o acesso ao atendimento hospitalar e à 

transferência segura conforme a necessidade dos usuários. 

C) Restrição da participação dos trabalhadores em atividades de educação permanente, garantindo 

sempre mão de obra exclusiva à assistência. 

D) Garantia de visita aberta, da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica 

de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante. 
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QUESTÃO 25 

Sobre o acolhimento, assinale a alternativa CORRETA.  

A) O acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão favorece uma relação de 

distanciamento entre equipes e serviços. 

B) O acolhimento deve ter seu conceito restringido ao problema da recepção da demanda. 

C) O acolhimento como diretriz que se alinha aos princípios do sistema único de saúde torna-se uma 

estratégia micropolítica contrária a uma política pública universal e redistributiva. 

D) O acolhimento traz sua contribuição na medida em que incorpora a análise e a revisão cotidiana 

das práticas de atenção e de gestão implementadas nas unidades do sistema único de saúde. 

 

 

QUESTÃO 26 

O Estado de Minas Gerais optou por realizar a Classificação de Risco, com o Protocolo de Manchester, 

para que todos os pontos de atenção à saúde utilizassem uma linguagem comum. 

Em relação ao Protocolo de Manchester, é INCORRETO afirmar que: 

A) É um método de identificação rápida dos pacientes que recorrem ao Serviço de Urgência, que 

permite atender, em primeiro lugar, casos mais graves, e não os que chegam primeiro. 

B) É o método que identifica o doente com uma cor (vermelho, laranja, amarelo, verde ou azul), que 

corresponde à gravidade do caso. 

C) É o método que atribui a cor vermelha aos doentes com patologias mais graves e que necessitam 

de atendimento imediato. 

D) É o método que atribui as cores verde e azul aos pacientes de menor gravidade, e que não serão 

atendidos no dia.  

 

 

QUESTÃO 27 

Considera-se como nível pré-hospitalar móvel, na área de urgência, o atendimento que procura chegar 

precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde, que possa levar a sofrimento, sequelas ou 

mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço 

de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em relação ao serviço pré-hospitalar móvel, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Para um adequado atendimento pré-hospitalar móvel, este deve estar vinculado a uma Central de 

Regulação de Urgências e Emergências, de fácil acesso ao público, por via telefônica, em sistema 

gratuito. 

B) Em situações de atendimento às urgências relacionadas às causas externas ou de pacientes em 

locais de difícil acesso, haverá uma ação pactuada, complementar e integrada de outros 

profissionais não oriundos da saúde – bombeiros militares, policiais militares e rodoviários e 

outros. 

C) Para uma recepção adequada de pacientes, deve existir uma rede de comunicação entre a Central, 

as ambulâncias e todos os serviços que recebem pacientes. 

D) O atendimento pré-hospitalar móvel pode ser chamado de primário quando a solicitação partir de 

um serviço de saúde; e secundário quando o pedido for oriundo de um cidadão. 
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QUESTÃO 28 

Quanto ao acolhimento como diretriz e dispositivo de interferência nos processos de trabalho, é 

INCORRETO afirmar que: 

A) O acolhimento é um dispositivo de intervenção que possibilita analisar o processo de trabalho em 

saúde, com foco no atendimento rápido, sem criar vínculos, para evitar filas e reclamações. 

B) O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética. 

C) O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, assumindo uma postura 

capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários. 

D) Uma atitude acolhedora é uma atitude atenta e porosa à diversidade cultural, racial e étnica. 

 

 

QUESTÃO 29 

Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine exclusivamente ao 

transporte de enfermos. As ambulâncias podem ser classificadas em:  

I. Ambulância de Suporte Básico: para pacientes com risco de vida não classificado com potencial 

de necessitar intervenção médica no local e/ou durante transporte. 

II. Ambulância de Resgate: para pacientes vítimas de acidentes ou em locais de difícil acesso. 

III. Ambulância de Suporte Avançado: para pacientes de alto risco que necessitam de cuidados 

médicos intensivos. 

IV. Aeronave de transporte médico: para transporte inter-hospitalar de pacientes e para ações de 

resgate.  

Sobre a classificação das ambulâncias, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Apenas II e IV estão incorretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Todas estão corretas. 

D) Todas estão incorretas. 

 
 
QUESTÃO 30 

São objetivos específicos do Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais, EXCETO:  

A) Implementar e fortalecer a descentralização. 

B) Estabelecer bases e padrões para os cálculos dos vazios assistenciais e da resolubilidade de cada 

nível e de cada região. 

C) Subsidiar a organização do fluxo, orientação da demanda e a oferta de serviços com equidade. 

D) Definir os limites territoriais das micro e macrorregiões, conforme critérios populacionais, com 

base nos fluxos assistenciais, sem levar em conta a acessibilidade.  
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 31 

Segundo o Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz (2003), para o bom atendimento a um acidentado, é 

imprescindível, EXCETO: 

A) Utilizar luvas descartáveis e evitar o contato direto com sangue, secreções ou excreções. 

B) Tranquilizar o acidentado e comunicar a este, toda manobra que for adotada. 

C) Oferecer água, caso o acidentado demonstre sede. 

D) Cobrir o acidentado para protegê-lo do frio ou da chuva. 

 

QUESTÃO 32 

O corpo humano tem uma temperatura média normal que varia de 35,9 a 37,2ºC. A avaliação da temperatura 

é uma das maneiras de identificar o estado de uma pessoa, pois, em algumas emergências, a temperatura 

muda muito.  

Sobre a temperatura do corpo humano numere a COLUNA II, que apresenta o estado térmico de um 

indivíduo, de acordo com a COLUNA I, que classifica o seu estado térmico. 

COLUNA I COLUNA II 

1- SUB-NORMAL. (    ) 39 - 40. 

2- NORMAL. (    ) 40 - 41. 

3- ESTADO FEBRIL. (    ) 36 - 37. 

4- FEBRE. (    ) 34 - 36. 

5- FEBRE ALTA (PIREXIA) (    ) 37 - 38. 

6- FEBRE MUITO ALTA (HIPERPIREXIA) (    ) 38 - 39. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) 5 6 2 1 3 4. 

B) 6 5 1 2 4 3. 

C) 5 6 2 3 4 1. 

D) 6 5 1 4 3 2. 

 
 
QUESTÃO 33 

Conforme a portaria n. 1.600/2011, fica recomendado que os Comitês Gestores das Redes de Atenção às 

Urgências, sob coordenação estadual e com fluxo operacional compatível e de acordo com a realidade 

regional, seja composto por EXCETO: 

A) Coordenador Regional da Rede de Atenção às Urgências ou outro representante da SES. 

B) Representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, onde essas 

corporações atuem na atenção às urgências. 

C) Representante dos gestores municipais e estadual da área de trânsito e transportes. 

D) Representante da Defesa Civil Municipal. 
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QUESTÃO 34 

A Função é uma categorização das unidades prestadoras de serviços, que demonstra o resultado de um 

serviço prestado por um hospital. 

Segundo o relatório de classificação das unidades hospitalares (SES/MG), são características da Função do 

serviço prestado por um hospital, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) Sua localização (quando de referência, no município polo) correlacionada ao seu nível de 

atenção assistencial. 

(    ) O tipo e o porte da unidade hospitalar (geral ou de especialidade). 

(    ) O âmbito de cobertura conforme nível de regionalização do PDR-SUS/MG (município, macro 

ou micro). 

(    ) O elenco de clínicas de especialidades ofertadas. 

(    ) O volume de serviços específicos e complementares. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) V F V F V. 

B) V V F F V. 

C) V V V V V. 

D) F F F V V. 

 
QUESTÃO 35 

Sobre a função macro ou referência da atenção à saúde: “Unidades hospitalares de função macrorregional 

ofertam serviços da assistência hospitalar do nível _____________________ de atenção à saúde, são 

aquelas que prestam serviços de mais ___________ custo, que requerem equipamentos e gestão de 

____________ densidade tecnológica, maior agregação de demanda para economias de escala e escopo; os 

serviços não requerem maior ______________ com o usuário, mas logística para referência.  

(Relatório de Classificação das Unidades Hospitalares Segundo Função Por Região de Saúde no Estado de Minas Gerais – 

2013). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA para o preenchimento das lacunas nesse 

trecho. 

A) Terciário, alto, maior, proximidade. 

B) Secundário, alto, menor, distanciamento. 

C) Primário, baixo, maior, proximidade. 

D) Quaternário, baixo, menor, distanciamento. 

 
 
QUESTÃO 36 

São características de uma Unidade Hospitalar de Referência Micro, EXCETO: 

A) Estar localizada no município polo de uma microrregião (o município com maior potencial, 

população, fluxo e equidistância). 

B) Ofertar carteira de serviços de alta complexidade hospitalar 1 e 2 com mais de 50% das clínicas. 

C) Apresentar maior volume comparativo de internações no elenco. 

D) Ter o maior âmbito de cobertura microrregional (maior número de municípios atendidos). 
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QUESTÃO 37 

Conforme a Portaria nº 1.600 de 7 de julho de 2011, que reformula a política nacional de atenção às 

urgências e institui a rede de atenção às urgências do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto aos 

componentes que constituem essa rede, analise as afirmativas a seguir: 

I. Atenção Básica em Saúde. 

II. Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde. 

III. Sala de Estabilização. 

IV. Força Nacional de Saúde do SUS. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) III e IV apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 38 

Sobre as fases de operacionalização da rede de atenção às urgências, assinale V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) Fase de adesão e diagnóstico – apresentação da rede de atenção às urgências nos Estados e no 

Distrito Federal. 

(    ) Fase do desenho regional da rede – realização de análise da situação dos serviços de 

atendimento às urgências, com dados primários, incluindo dados demográficos e 

epidemiológicos, dimensionamento da demanda das urgências, oferta dos serviços existentes 

dentre outros. 

(    ) Fase da contratualização dos pontos de atenção – contratualização pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelo Município dos pontos de atenção da rede de urgência e 

emergência. 

(    ) Fase de qualificação dos componentes – a qualificação dos componentes da rede de atenção às 

urgências será definida em portaria específica de cada um dos componentes. 

(    ) Fase da certificação – a certificação será concedida pelo Ministério da Saúde aos gestores do 

SUS, após a etapa de qualificação dos componentes da rede de atenção às urgências, com 

avaliação periódica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) V F V F V. 

B) F F V F F. 

C) V V F V V. 

D) V V V V V. 
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QUESTÃO 39 

Segundo a Portaria nº 1.010/2012 analise os indicadores do SAMU 192 que aqui se apresentam. 

I. Número geral de ocorrências atendidas no período. 

II. Tempo mínimo de resposta. 

III. Identificação dos motivos dos chamados. 

IV. Localização das ocorrências. 

V. Idade e endereço dos pacientes atendidos. 

Estão CORRETOS os indicadores de: 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) III, IV e V. 

 
 
QUESTÃO 40 

Segundo a Portaria nº 1.010/2012, fica instituído o incentivo financeiro de custeio para a reforma das 

Centrais de Regulação de Urgência, na seguinte proporção. 

A) Municípios com até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes – 100.000,00 (cem mil reais). 

B) Municípios com 250.001(duzentos e cinquenta mil e um) a 1.500.000 (um milhão e quinhentos 

mil) habitantes – 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

C) Municípios com 1.500.001(um milhão e quinhentos mil e um) a 3.500.000 (três milhões e 

quinhentos mil) habitantes – 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 

D) Municípios com população a partir de 4.000.001 (quatro milhões e um) habitantes – 200.000,00 

(duzentos mil reais). 
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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

 

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 
 

 
 
 
 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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