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•

Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de
ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de
Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

•
•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue

Texto CB2A1AAA
1
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O Brasil, durante a maior parte da sua história,
manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de
450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado
em função da prevalência de altas taxas de mortalidade,
dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da
ocupação territorial e do crescimento do mercado interno.
Durante o período do Estado Novo (1937-1945), no
governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais
para fortalecer a família numerosa, por meio de diversas
medidas: desestímulo ao trabalho feminino; facilidades para a
aquisição de casa própria pelos indivíduos que pretendessem
se casar; complemento de renda dos casados com filhos e
regras que privilegiavam os homens casados e com filhos
quanto ao acesso e à promoção no serviço público.
O artigo 124 da Constituição Brasileira de 1937
afirmava: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel,
está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas
serão atribuídas compensações na proporção de seus
encargos”. Naquele período, além dos incentivos ao casamento
e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de
métodos contraceptivos e o aborto: o Decreto Federal
n.º 20.291, de 1932, que vedava a prática médica que tivesse
por fim impedir a concepção ou interromper a gestação, e a Lei
das Contravenções Penais, sancionada em 1941, que proibia
“anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar
o aborto ou evitar a gravidez”.

os itens seguintes.

4

(R.2) por vírgula, com a devida alteração da letra inicial
maiúscula para minúscula, manteria a correção do texto.
5

territorial e do crescimento do mercado interno” (R. 4 a 6)
constitui uma enumeração que complementa o sentido da
expressão iniciada por “em função” (R.4).
6

2

3

Durante o Estado Novo, os privilégios oferecidos aos homens
casados e com filhos eram parte das medidas adotadas pelo
governo para incentivar a natalidade.
A legislação vigente na primeira metade do século XX
desestimulava o controle da natalidade pela população
brasileira.

A substituição de “foram adotados” (R.8) por adotou-se
preservaria a correção e o sentido do texto.

7

Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o trecho
“complemento de renda dos casados com filhos e regras que
privilegiavam os homens casados e com filhos” (R. 12 e 13)
fosse reescrito da seguinte forma: complementar à renda dos
casados com filhos e privilegiar aos homens casados e com

A respeito das ideias do texto CB2A1AAA, julgue os itens
subsequentes.
A cultura familista e pró-natalista que predominou no Brasil
durante séculos foi fruto da forte influência católica da
colonização portuguesa.

O trecho “da prevalência de altas taxas de mortalidade, dos
interesses da colonização portuguesa, da expansão da ocupação

José Eustáquio Diniz Alves O planejamento familiar no
Brasil Internet: <www ecodebate com br> (com adaptações)

1

A substituição do ponto empregado logo após “pró-natalista”

filhos.
8

A forma verbal “vigia” (R.20) tem, no texto, o sentido de
estava vigente.

9

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados
caso o trecho “que tivesse por fim impedir a concepção” (R. 22
e 23) fosse assim reescrito: adotada afim de impedir a
concepção.
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Texto CB2A1BBB
1
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10
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Um estudo de pesquisadores da Universidade da
Califórnia acrescentou mais itens ao vasto repertório de
problemas trazidos pelo consumo de açúcar: além de aumentar
os riscos de doenças como o diabetes do tipo 2, ele também
pode atrapalhar o aprendizado e a memória.
O potencial danoso do açúcar pode ter origem no fato
de que ele é um ingrediente recente na dieta humana. Ao longo
da história, o homem obteve quantidades limitadas desse
alimento, por meio de frutas ou mel. O consumo anual, no final
do século XIX, por exemplo, era de apenas dois quilos por
pessoa. Atualmente, é de 37 quilos, segundo Michel Raymond,
pesquisador do Instituto de Ciências Evolutivas da
Universidade de Montpellier, na França.
Essa mudança drástica não deixou o organismo
humano ileso. Estudos mostram que o açúcar, por alterar
alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento, pode ser
o responsável por problemas que vão de miopia e acne até o
câncer. Segundo a Associação Americana do Coração, o açúcar
pode causar, ainda, problemas metabólicos, como diabetes,
hipertensão e aumento do colesterol ruim.
Internet: <https://veja abril com br> (com adaptações)

Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do
texto CB2A1BBB, julgue os itens que se seguem.

No que se refere ao Estatuto Social da EBSERH, julgue os itens que
se seguem.
18

O órgão de auditoria interna da EBSERH é vinculado
diretamente à Diretoria Executiva da empresa.

19

O Conselho Fiscal da EBSERH é integrado por representantes
de três ministérios, cujos membros fazem jus a honorários
mensais, salvo impedimento legal.

Com relação ao Regimento Interno da EBSERH, julgue os itens
subsequentes.
20

Em caso de necessidade e no exercício de suas atribuições, é
admitida decisão ad referendum do presidente da empresa, que
deverá ser submetida a votação na primeira reunião
subsequente da Diretoria Executiva.

21

A gestão e a coordenação do Serviço de Informação ao
Cidadão para prestação de informações ao público quanto aos
serviços e funcionamento da empresa são competências da
Ouvidoria-Geral da EBSERH.

No que diz respeito ao Código de Ética e Conduta da EBSERH,
julgue os próximos itens.
22

Para realizar uma denúncia à Comissão de Ética da EBSERH,
o cidadão menor de idade terá de ser representado por seu
responsável.

23

A todo empregado que for contratado pela EBSERH será
disponibilizada cópia do Código de Ética e Conduta da
empresa.

10

De acordo com o texto, um estudo da Universidade da
Califórnia apresentou uma novidade: os efeitos nocivos do
consumo do açúcar para a aprendizagem e para a memória.

11

Os efeitos danosos do açúcar para o organismo não eram
conhecidos até poucas décadas atrás, o que justifica o aumento
considerável do consumo desse produto pela população.

12

No segundo parágrafo do texto, o nome “açúcar” (R.6) é
retomado por meio do pronome “ele” (R.7) e da expressão
“desse alimento” (R. 8 e 9).

Acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue os itens que
se seguem.

13

A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso o
termo “ileso” (R.15) fosse substituído por incólume.

24

14

A colocação de uma vírgula logo após a forma verbal
“mostram” (R.15) prejudicaria a correção gramatical do texto.

A avaliação da deficiência de uma pessoa deverá ser
biopsicossocial, com equipe multiprofissional e
interdisciplinar, considerando seus fatores socioambientais,
psicológicos e pessoais.

15

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
preservados caso o trecho “o açúcar pode causar, ainda,
problemas metabólicos, como diabetes, hipertensão e aumento
do colesterol ruim” (R. 18 a 20) fosse reescrito da seguinte
forma: problemas metabólicos, como por exemplo diabetes,
hipertensão e aumento do colesterol ruim, também tem origem
no consumo de açúcar.

25

A pena prevista para quem discriminar pessoa em razão de sua
deficiência será a mesma se o ato ocorrer por intermédio de
meios de comunicação social ou não.

Acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH),
julgue os seguintes itens.
16

É vedado à EBSERH patrocinar entidade fechada de
previdência privada.

17

A EBSERH pode celebrar contrato temporário de emprego,
nos termos da legislação pertinente, mediante processo seletivo
simplificado, e está sujeita à fiscalização do Tribunal de
Contas da União.

Julgue os itens seguintes, a respeito da ordem social prevista na
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considere que a sigla
SUS, sempre que empregada, se refere ao Sistema Único de Saúde.
26

A seguridade social compreende o direito dos cidadãos a
saúde, educação e segurança.

27

A iniciativa privada participa direta ou indiretamente do SUS,
mas sempre de forma complementar, podendo inclusive
utilizar-se de capital estrangeiro na assistência à saúde.

28

A execução das ações de vigilância sanitária e de saúde do
trabalhador é atribuição do SUS.
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A respeito do controle social no SUS e das conferências e dos
conselhos de saúde, julgue os itens a seguir.
29

As instâncias colegiadas devem ser instituídas em cada esfera
de governo.

30

Em razão do princípio da paridade, farão parte dos conselhos
de saúde representantes do Ministério Público e membros
eleitos do Poder Executivo.

31

As conferências de saúde ocorrerão a cada quatro anos,
podendo ser convocadas extraordinariamente pelo conselho de
saúde.

Com base nos princípios que norteiam o SUS, julgue os itens que
se seguem.
32

O princípio da organização de atendimento público específico
e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica
em geral foi incluído recentemente em lei.

33

As articulações das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos correspondem ao princípio da
universalidade do atendimento.

34

Entre outros, o SUS é norteado pelo princípio de uma rede
hierarquizada de serviços em cada nível de atenção, do qual
resulta a centralização político-administrativa nas três esferas
de governo.

35

Por princípio constitucional, devem ser divulgadas as
informações acerca das possibilidades dos serviços de saúde e
de sua utilização pelo usuário.

Considere as seguintes proposições: P: O paciente receberá
alta; Q: O paciente receberá medicação; R: O paciente receberá visitas.
Tendo como referência essas proposições, julgue os itens a seguir,
considerando que a notação ~S significa a negação da proposição S.
36

A proposição ~P6[QwR] pode assim ser traduzida: Se o
paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não
receberá visitas.

37

Se a proposição ~P6[QwR] for verdadeira, será também
verdadeira a proposição ~[QvR]6P.

38

Se a proposição Q6[~R] for falsa, então será também falsa a
proposição: Caso o paciente receba visitas, ele não receberá
medicação.

39

Se, em uma unidade hospitalar, houver os seguintes conjuntos
de pacientes: A = {pacientes que receberão alta};
B = {pacientes que receberão medicação} e C = {pacientes que
receberão visitas}; se, para os pacientes dessa unidade
hospitalar, a proposição ~P6[QwR] for verdadeira; e se Ac for
o conjunto complementar de A, então AcdBcC.

Julgue o próximo item, a respeito de contagem.
40

Se a enfermaria de um hospital possuir cinco leitos
desocupados e se cinco pacientes forem ocupar esses leitos,
então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa
ocupação.

Espaço livre

