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INSTRUÇÕES 
 

Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 
personalizado. 
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões. 
 
ATENÇÃO! 
 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos. 
Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 
adequadamente a responde. 
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 
provas. 
Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente assinado. 
 
Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 
O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 
A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 
uma alternativa assinalada. 
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas. 
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 
calculadora. 
Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 
......................................................................................................................................................... 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia, atentamente, o poema abaixo e responda: 

CONTO DE FADAS 

1-Eu trago-te nas mãos o esquecimento 
2-Das horas más que tens vivido, Amor! 
3-E para as tuas chagas o unguento 
4-Com que sarei a minha própria dor. 
5-Os meus gestos são ondas de Sorrento... 
6-Trago no nome as letras de uma flor... 
7-Foi dos meus olhos garços que um pintor 
8-Tirou a luz para pintar o vento... 
9-Dou-te o que tenho: o astro que dormita, 
10-O manto dos crepúsculos da tarde, 
11-O sol que é d'oiro, a onda que palpita. 
12-Dou-te comigo o mundo que Deus fez! 
13 - Eu sou Aquela de quem tens saudade, 
14-A Princesa do conto: “Era uma vez...” 
 
                      Florbela Espanca, em "Charneca em Flor" 

              Fonte: www.cronicasflorbelaespanca.com.br 

 
1. A palavra garços presente na linha 7, significa: 
 
A. Esverdeado. 
B. Baixo. 
C. Sutil. 
D. Expressivo. 
E. Escuro. 
 
2.  As palavras  que  presentes nas linhas 2 e 4 assumem 
a função sintática de: 
 
A. Conjunções integrantes. 
B. Pronomes relativos. 
C. Conjunções explicativas. 
D. Pronomes demonstrativos. 
E. Conjunções concessivas. 
 
3. Na frase “Os meus gestos são ondas de Sorrento”  há 

qual figura de linguagem? 
 
A. Hipálage. 
B. Eufemismo. 
C. Gradação. 
D. Metáfora. 
E. Sinestesia. 

 
Analise os textos a seguir: 

   Texto 01: 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.chargesmafalda.com.br 

 
Texto 02: 

01-Não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso 
ser solidão. Tranquilidade e inconstância, pedra e coração. Sou 
abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, 03-sarcasmo, preguiça e sono. 
Música alta e silêncio. Serei o que você quiser, mas só quando eu 
quiser. Não me limito, não sou cruel comigo! Serei sempre apego pelo 
que 05-vale a pena e desapego pelo que não quer valer… Suponho que 
me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de 
entrar em contato. Ou toca, ou não toca.                                                                                                        

                                                          Crônica de Clarice Lispector 

 
4. As vírgulas presentes no primeiro quadrinho do texto 

01 e na linha 02 do texto 02, justificam-se por: 
 

A. Isolar o vocativo em frases. 
B. Separar elementos de enumeração. 
C. Evidenciar orações subordinadas adjetivas 

explicativas. 
D. Isolar conjunções adversativas. 
E. Destacar orações adverbiais deslocados. 
 
5.  Leia atentamente o fragmento abaixo e analise os 

termos em destaque: 
 

Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o 
abandonara, mudara de profissão e passara 
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pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o 

que sabíamos dele, o professor, gordo e silencioso, de 
ombros contraídos. 
 
Existe, entre os termos, uma relação 

  
A. Anafórica. 
B. Topicalização. 
C. Catafórica. 
D. Enumeração. 
E. Alternância. 

 
6. Julgue os itens a seguir: 
 

(   )Estou disposto a vencer, embora esteja cansado     
dessa luta diária.  

   Oração subordinada adverbial concessiva 
(     ) Você fará uma boa prova, desde de que se 

esforce. 
        Oração subordinada adverbial conformativa 
(     ) Todos trabalham para que possam vencer. 
        Oração subordinada adjetiva reduzida 
(     )  Gritei tanto, que fiquei sem voz. 
        Oração subordinada substantiva completiva    

nominal 
(    ) Não venderemos o carro, nem a casa. 
       Oração coordenada sindética aditiva 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F,F,F,V,F 
B. V,F,F,V,F 
C. V,V,F,V,V 
D. V,V,F,F,F 
E. V,F,F,F,V 

 
Considere os seguintes textos: 

Texto 01: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
Fonte:www.chargesengraçadas.com.br 

         Texto 02: 

Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
           

           ( Fragmento do poema José, de Carlos Drumond de Andrade) 

                                   Fonte: 
ww.letrascarlosdrumond.com.br 
 
 
7.  A partícula SE nos textos 01 e 02 tem função de: 
 
A. Índice de indeterminação do sujeito. 
B. Partícula expletiva ou de realce. 
C. Parte integrante do verbo. 
D. Conjunção subordinativa integrante. 
E. Conjunção subordinativa condicional. 

 
8. Aponte a opção INCORRETA quanto ao uso da 

regência: 
 
A. O médico assistiu o paciente. 
B. Visaram os documentos. 
C. Quero muito aos meus filhos. 
D. Aspirou ao ar puro das montanhas. 
E. Tenho profunda admiração por você. 
 
9. Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A. Fomos dirigindo até à avenida principal. 
B. Fui à feira de produtos naturais em Várzea. 
C. A fila crescia à proporção que o tempo passava. 
D. Vejo-te à tarde. 
E. Gosto de roupas à moda de Paris. 
 
10. Considere o fragmento a seguir: 
 
“Quatro séculos atrás, o astrônomo dinamarquês  Tycho  
Brahe desafiou colegas ao relatar o surgimento daquilo 
que se achava ser uma nova estrela no céu, em 1572, que 
sumiu após brilhar por um ano. (...) Na época, o 
fenômeno ajudou  Brahe...” 
  
O trecho em destaque, evidencia um processo de 
referenciação nominal classificado como: 
 
A. Ativação. 
B. Encapsulamento. 
C. Modalização. 
D. Focalização. 
E. Reiteração. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

11. Permite a interligação física e lógica entre 
processador, memória RAM, placa de vídeo, HD 
(SSD também), drives ópticos e etc. Ele(a) tem tanto 
controladores que são responsáveis pela comunicação 
de diversos dispositivos quanto slot’s onde encaixar 
fisicamente cada dispositivo. 

O conceito está relacionado a(o): 

A. Drive Óptico. 
B. Placa-mãe. 
C. Processador. 
D. Placa de Vídeo.  
E. Memória RAM 

 

12. As Bibliotecas foram criadas para facilitar o 
gerenciamento de arquivos e pastas. São um local 
virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais em 
um só e estão divididas incialmente em categorias: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Documentos. 
B. Imagens.  
C. Músicas.  
D. Vídeos. 
E. Filtros. 

 

13. É o navegador presente nos CELULARES e 
TABLETS que levam o sistema operacional. Como 
existem muitos aparelhos com este SO, sua 
participação é bastante significativa no mercado.  

 
O navegador a que se refere o texto é: 
 

A. Safari. 
B. Internet Explorer. 
C. Microsoft Edge. 
D. Mozilla Firefox. 
E. Android browser. 

 
14. É um Programa que se aloca como um arquivo no 

computador da vítima. Ele tem o intuito de roubar 
informações como passwords, logins e quaisquer 
dados, sigilosos, ou não, mantidos no micro da 
vítima. 
O Programa é: 
 

A. Worn.  
B. Hoaxe.  
C. Trojan Horse. 
D. Epywares. 
E. Keyloggers e hajackers. 

15. O armazenamento em Nuvem ou Cloud Storage é um 
modelo de armazenamento de arquivos online que 

permite que você mantenha seus dados sincronizados 
com todos os seus   dispositivos, tais como tablets, 
smartphones, notebooks e Desktops.  

O armazenamento cloud pode ser feito em, 
EXCETO: 

A. Nuvens públicas. 
B. Nuvens comunitárias.  
C. Nuvens híbridas. 
D. Nuvens Simples. 
E. Nuvens privadas. 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 

16.  IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, 
uma medida importante concebida pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) para avaliar a 
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de 
uma população. Para ajudar a classificar os países 
como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito 
alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano 
médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento 
humano baixo). 

 
Segundo as Categorias do índice de IDH, o 
Município de Várzea está na seguinte classificação: 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. Muito Alto – de 0,800 a 1000. 
B. Alto – de 0,700 a 0,799. 
C. Médio – de 0,600 a 0,699. 
D. Baixo – de 0,500 a 0,599. 
E. Muito Baixo – de 0,000 a 0,499. 
 
17. A Lei Orgânica do Município de Várzea Constitui 

um conjunto de normas elaboradas e votadas pelo 
Poder Legislativo Municipal, com base no art. 29 da 
Constituição Federal e art. 10 da Constituição 
Estadual. A Lei Orgânica do Município de Várzea é 
composta da seguinte estrutura:  

(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da 
Nóbrega) 

 
Assinale a alternativa CORRETA:  

 
A. Organização Municipal, Organização dos Poderes, 

Organização Administrativa, Ordem econômica e 
Social.  

B. Organização, Municipal e Estadual, Organização dos 
Poderes, Organização Administrativa, Ordem 
econômica e Social. 

C. Organização Municipal Estadual e Federal, 
Organização dos Poderes, Organização 
Administrativa, Ordem econômica e Social. 
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D. Organização dos Poderes Estadual e Municipal, 
Organização Administrativa, Ordem econômica e 
Social. 

E. Organização Federal, Organização dos Poderes, 
Ordem econômica e Social. 

 
18. O nome de Várzea originou-se em virtude da visita 

ao Povoado de Presidente Pessoa no dia 08 de 
setembro de 1926, pelo o então Governador da 
Paraíba Dr. João Suassuna, juntamente com o 
Prefeito de Santa Luzia e autoridades do distrito e a 
comunidade presente. Nesse evento político a 
população conclamou a mudar o nome do distrito, 
passando na época, a chamar de Povoado de Várzea, 
que significa: 

 (Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da 
Nóbrega) 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Terra vasta, plana e boa para o desenvolvimento da 

indústria.  
B. Terra vasta, plana e fértil para a pecuária e de beleza 

encantadora. 
C. Terra vasta, plana e fértil para a agricultura e de 

beleza encantadora. 
D. Terra boa para o comércio e de beleza encantadora. 
E. Terra plana e boa para o minério e de beleza 

encantadora. 

19. Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, de 
Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que 
participou da competição, e  (de Eurídice Gusmão), 
de Karim Aïnouz, da mostra Un Certain Regard -, 
estão entre os 12 inscritos, dez ficções e dois 
documentários, para concorrer à indicação, pelo 
Brasil, de seu candidato para o Oscar 2020 de melhor 
filme internacional, nova designação para o prêmio 
de melhor produção em língua estrangeira. (G1-PE -
06/07/2019) 
 
Os dois Filmes são:  

A. Los Silêncio e Bacurau. 
B. A Vida Invisível e Bacurau. 
C. A Voz do Silêncio e Bacurau. 
D. Chorar de Rir e Bacurau. 
E. A Última Abolição e Bacurau. 

20. Possuem por característica principal plantas que são 
fortemente adaptadas à falta de água e nutrientes e 
que possuem curtos períodos de vida. Essas 
características se dão por conta do solo árido e do 
clima seco das regiões onde se desenvolvem. 

 
O Conceito acima se refere à: 

A. Vegetações - Estepes ou Pradarias. 

B. Vegetações – Tundra. 
C. Taiga - Floresta de Coníferas ou Floresta Boreal. 
D. Floresta Temperada. 
E. Vegetações Desérticas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise os itens 

abaixo: 
 
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema 

de saúde pública que abrange atendimento por 
meio da Atenção Primária, gratuito para toda a 
população do país. 

II. Com o SUS, a atenção integral à saúde, e não 
somente aos cuidados assistenciais, passou a 
ser um direito de todos os brasileiros, desde a 
gestação e por toda a vida, com foco na saúde 
com qualidade de vida, visando a prevenção e a 
promoção da saúde. 

III. A gestão das ações e dos serviços de saúde 
deve ser solidária e participativa entre os três 
entes da Federação: a União, os Estados e os 
municípios.  

IV. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange 
tanto ações quanto os serviços de saúde. 
Engloba a atenção primária, média e alta 
complexidades, os serviços urgência e 
emergência, a atenção hospitalar, as ações e 
serviços das vigilâncias epidemiológica, 
sanitária e ambiental e assistência 
farmacêutica. 

 
Estão CORRETAS as alternativas: 

 
A. Apenas II, III e IV. 
B. Apenas I, II e IV. 
C. Apenas I, III e IV. 
D. Apenas III e IV. 
E. I, II, III, IV. 

 
22. É um Conjunto de atividades que proporcionam 

conhecimento, detecção, análise e monitoramento 
de doenças decorrentes, inclusive, de fatores 
ambientais, com a finalidade de controlar e prevenir 
problemas na saúde humana. 
 
O conceito refere-se à: 
 

A. Vigilância Sanitária. 
B. Saúde suplementar. 
C. Regulação. 
D. Vigilância em Saúde. 
E. Atenção à saúde. 

 
23. De acordo com o art. 13 da Lei 8080/90, a articulação 

das políticas e programas, a cargo das comissões 
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intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes 
atividades: 

 
I. Alimentação e nutrição. 

II. Saneamento e meio ambiente. 
III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
IV. Recursos materiais. 
V. Ciência e tecnologia. 

VI. Saúde do trabalhador. 
 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A. Apenas I, II, III e IV. 
B. Apenas I, II, III, V e VI. 
C. Apenas I, III, IV e V. 
D. Apenas IV, V e VI 
E. I, II, III, IV, V e VI. 

 
24. Segundo a Lei 8.142/90, os Municípios poderão 

estabelecer consórcio para execução de ações e 
serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de 
recursos previstos no inciso IV do art. 2° desta lei. 

     Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° da 
referida lei, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com: EXCETO: 

A. Fundo de Saúde e Plano de saúde 
B. Conselho de Saúde, com composição distinta. 
C. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 

trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990; 

D. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento. 

E. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos 
e Salários (PCCS). 

25. Com base art. 19-M/19-N, da Lei 8080/90, que trata 
da assistência terapêutica, são produtos de interesse 
para a saúde, EXCETO:  

 
A. Órteses. 
B. Próteses. 
C. Bolsas coletoras. 
D. Equipamentos odontológicos. 
E. Equipamentos médicos. 
 
26. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011, Compete às Secretarias Municipais de 
Saúde e ao Distrito Federal, entre outras, EXCETO: 

 
A. Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, 

na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica. 

B. Inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede 
de serviços como estratégia prioritária de organização 
da atenção básica. 

C. Prestar apoio institucional às equipes e serviços no 
processo de implantação, acompanhamento, e 
qualificação da Atenção Básica e de ampliação e 
consolidação da estratégia Saúde da Família. 

D. Garantir a estrutura física necessária para o 
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e para 
a execução do conjunto de ações propostas, podendo 
contar com apoio técnico e/ou financeiro das 
Secretarias de Estado da Saúde e do Ministério da 
Saúde. 

E. Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos 
suficientes para o funcionamento das Unidades 
Básicas de Saúde e para a execução do conjunto de 
ações propostas. 

27. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se 
completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, são elas: 

 
I. Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço 

de saúde com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação 
no cuidado se faz sempre necessária. 

II. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e 
demandas de saúde, utilizando e articulando 
diferentes tecnologias de cuidado individual e 
coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz 
de construir vínculos positivos e intervenções 
clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de 
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos 
e grupos sociais; 

III. Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e 
gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 
acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre 
os pontos de atenção das RAS.  

IV. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de 
saúde da população sob sua responsabilidade, 
organizando as necessidades desta população em 
relação aos outros pontos de atenção à saúde, 
contribuindo para que a programação dos serviços 
de saúde parta das necessidades de saúde dos 
usuários. 

 
Estão CORRETAS as alternativas: 

 
A. Apenas III e IV. 
B. Apenas I, II e VI. 
C. Apenas I, II e III. 
D. Apenas I e IV. 
E. I, II, III, e IV. 
 
28. De acordo com a Constituição Federal na Seção II em 

seu Art. 198 diz que as ações e serviços públicos de 
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saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

Assinale a alternativa CORRETA 

I. Descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo; 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 

III. Participação da comunidade. 
IV. As normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal. 

V. Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a natureza 
e complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II e III, apenas. 
B. II, III e V, apenas. 
C. I, II, IV e V, apenas. 
D. I, III e V, apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
29. De acordo com o Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011 

que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, de 
acordo com o Art. 28 o acesso universal e igualitário 
à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente, EXCETO: 
 

A. Pertencer a atenção primária. 
B. Estar o usuário assistido por ações e serviços de 

saúde do SUS. 
C. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de 

saúde, no exercício regular de suas funções no SUS. 
D. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME 

e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com a relação específica complementar estadual, 
distrital ou municipal de medicamentos. 

E. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas 
pela direção do SUS. 

30. Em consonância com o Decreto 7.508 de 28 de Junho 
2011, em seu Art. 9º diz que são Portas de Entrada às 
ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 
Saúde os serviços: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

I. De atenção primária. 
II. De atenção de urgência e emergência. 

III. De atenção psicossocial. 
IV. De atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar. 
V. Especiais de acesso aberto. 

VI. De atenção a população usuária das ações e 
serviços. 

Estão CORRETAS: 
 
A. I, II, III e V, apenas. 
B. I, II, III e IV, apenas. 
C. II, III, V e VI, apenas. 
D. III, IV, V e VI, apenas. 
E. I, II, III, IV, V e VI. 
 
31. De acordo com a Portaria Nº 399, de 22 de fevereiro 

de 2006 que divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto são consideradas 
prioridades do Pacto em Defesa do SUS Implementar 
um projeto permanente de mobilização social com a 
finalidade de: 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o 

SUS como sistema público universal garantidor 
desses direitos. 

II. Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional. 

III. Garantir, no longo prazo, o incremento dos 
recursos orçamentários e financeiros para a 
saúde. 

IV. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 

V. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 
usuários do SUS. 
 

Estão CORRETAS: 
 

A. I, II e V, apenas. 
B. II, III e IV, apenas. 
C. II, IV e V, apenas. 
D. I, III, IV e V, apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

32. De acordo com a Lei Nº 8.080, de 19/09/1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, em seu 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 

A. A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 
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B. De vigilância sanitária. 
C. De vigilância epidemiológica. 
D. De saúde do trabalhador. 
E. De assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

33. De acordo com a Portaria Nº 154, de 24 de janeiro de 
2008 que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, em seu Art. 4º determinar que os 
NASF devam funcionar em horário de trabalho 
coincidente com o das equipes de Saúde da Família, e 
que a carga horária dos profissionais do NASF 
considerados para repasse de recursos federais seja 
de, no mínimo, 40 horas semanais, observando o 
seguinte: 

I. Para os profissionais médicos, em substituição a 
um profissional de 40 horas semanais, podem 
ser registrados 2 (dois) profissionais que 
cumpram um mínimo de 20 (vinte) horas 
semanais cada um, sendo permitido o cadastro 
de profissionais de CBO diferentes. 

II. Para o profissional nutricionista, deve ser 
registrados 1 (um) profissional que cumpra 20 
(vinte) horas semanais. 

III. Para os profissionais fisioterapeutas, devem ser 
registrados 2 (dois) profissionais que cumpram 
um mínimo de 20 (vinte) horas semanais cada 
um. 

IV. Para os profissionais terapeutas ocupacionais, 
devem ser registrados 2 (dois) profissionais que 
cumpram um mínimo de 20 (vinte) horas 
semanais cada um. 
 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e II, apenas. 
B. II, III e IV, apenas. 
C. I e III, apenas. 
D. I, III e IV, apenas. 
E. I, II, III e IV. 
 
34. De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente em seu Art. 18-B diz que os pais, os 
integrantes da família ampliada, os responsáveis, os 
agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 
cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo 
físico ou tratamento cruel ou degradante como 
formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a 
gravidade do caso: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Encaminhamento a programa oficial ou 
comunitário de proteção à família. 

II. Encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico. 

III. Encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação. 

IV. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado. 

V. Encaminhar a criança ou adolescente para convívio 
saudável 

VI. Advertência. 
 

Estão CORRETAS: 
 
A. I, II e III, apenas. 
B. I, II, III, IV e VI, apenas. 
C. I, III, IV e V, apenas. 
D. I, II, V e VI, apenas. 
E. I, II, III, IV, V e VI. 
 

35. Em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente em seu Art. 16 diz que o direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

II. Opinião e expressão. 
III. Crença e culto religioso. 
IV. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
V. Participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação. 
VI. Participar da vida política, na forma da lei. 

VII. Buscar refúgio, auxílio e orientação. 
 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II, III e VII, apenas. 
B. III, IV, V e VII, apenas. 
C. I, III, V, VI e VII, apenas, 
D. III, IV, V e VI, apenas. 
E. I, II, III, IV, V, VI e VII. 
 
36. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social, em seu 
Art. 15, são algumas das competências dos 
Municípios, EXCETO: 

A. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e 
funeral. 

B. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 
incluindo a parceria com organizações da sociedade 
civil. 

C. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na 
gestão municipal. 

D. Atender às ações assistenciais de caráter de 
emergência. 
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E. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, 
os programas e os projetos de assistência social em 
âmbito local. 
 

37. As atribuições e competências dos profissionais de 
Serviço Social, sejam aquelas realizadas na saúde ou 
em outro espaço sócio ocupacional, são orientadas e 
norteadas por direitos e deveres constantes no Código 
de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da 
Profissão, que devem ser observados e respeitados, 
tanto pelos profissionais, quanto pelas instituições 
empregadoras. O artigo 2º do Código de Ética 
assegura como sendo alguns dos direitos dos 
assistentes sociais, EXCETO: 
 

A. Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão 
e dos princípios firmados neste Código. 

B. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
C. Participação na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais, e na formulação e implementação de 
programas sociais. 

D. Desempenhar suas atividades profissionais, com 
eficiência e responsabilidade, observando a 
Legislação em vigor. 

E. Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional. 

 
38. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 que cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal, no seu Art. 7º diz que são 
formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

I. A violência física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal. 

II. A violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação. 

III. A violência sexual, entendida como qualquer 
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou 
a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, 
de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

IV. A violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades. 

V. A violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II e III, apenas. 
B. I, III, e IV, apenas. 
C. I, IV e V, apenas. 
D. I, II, III e V, apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

 

39. Sobre ao conceito de Cidadania, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A. A cidadania também pode ser definida como a 

condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo 
com um conjunto de estatutos pertencentes a uma 
comunidade politicamente e socialmente articulada. 

B. Cidadania é o exercício dos direitos sociais, culturais 
e econômicos estabelecidos na Constituição de um 
país, por parte dos seus respectivos cidadãos. 

C. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres 
estão interligados, e o respeito e cumprimento de 
ambos contribuem para uma sociedade mais 
equilibrada e justa. 

D. Teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é 
imprescindível para que haja uma melhor 
organização social. Exercer a cidadania é ter 
consciência de seus direitos e obrigações, garantindo 
que estes sejam colocados em prática. 

E. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das 
disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o 
exercício da cidadania é um dos objetivos da 
educação de um país. 
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40. A legislação de conteúdo _______________ busca 
traduzir, ou reproduzir, a _________________e os 
_________________ coletivamente desejados, 
impondo-os mesmo àqueles que não escolheram, 
voluntária e autonomamente, agir eticamente. O 
servidor público, no exercício de seu cargo ou 
função, e ainda fora dele, materializa o próprio poder 
do Estado, ou seja: suas ações, mais do que a 
qualquer outro indivíduo, devem influenciar 
positivamente toda a comunidade.  

 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas: 

 
A. Ético, moral, princípios. 
B. Moral, antiética, protótipos. 
C. Ético, indecência, princípios. 
D. Moral, imoralidade, deveres. 
E. Antiético, moralidade, deveres. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


