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Português

TEXTO 1

O sistema linguístico

(1) Entendida como a soma de seus usos, a língua constitui 
a mais poderosa “engenharia simbólica” à disposição do ser 
humano. Valemo-nos dessa engenharia tanto para dizer um 
previsível e elementar “Parece que vai chover” quanto para 
escrever uma reportagem, um ensaio filosófico ou um 
poema lírico. A frase banal e a reportagem buscam uma 
correspondência entre o discurso e o fato, fazendo crer que 
a realidade a que se referem existe por si, 
independentemente da linguagem. O ensaio filosófico e o 
poema lírico têm outra natureza; a “realidade” de ambos é 
produto da linguagem com que são elaborados. O ensaio 
consiste em uma proposta de compreender as situações da 
vida como obra do pensamento racional movido pela 
associação livre de ideias. Já o poema revela, em sua 
essência, a captação do mundo dos sentimentos e sua 
representação por meio de recursos de linguagem em que 
sobressai a materialidade sonora e rítmica das palavras.

(2) Nossa tarefa, como linguistas e estudiosos da 
linguagem, é promover a compreensão do papel comum da 
palavra na construção de todas as espécies de textos. A 
palavra é, em qualquer caso, uma forma de construir 
significado, quer quando está a serviço da comunicação de 
uma experiência do cotidiano moldado pela bitola do senso 
comum -  a exemplo do comentário sobre o tempo -, quer 
quando sua função é abrir caminhos que produzam fissuras 
na superfície da realidade imediata, abalando certezas e 
projetando-nos em outros universos de significação -  como 
se passa na escrita/leitura do ensaio ou do poema lírico.

(3) Para apreender a palavra como forma de construir 
significado, é preciso ir além de sua utilidade como simples 
instrumento de comunicação e passar a tratá-la como 
objeto de observação, de reflexão e de análise. Cabe à 
escola levar o aluno à percepção e à compreensão de que 
a palavra desempenha múltiplos papéis em nossa vida, de 
que os horizontes de nossas experiências simbólicas se 
ampliam na mesma medida em que se ampliam nossos 
recursos de expressão. A educação linguística e literária -  
que propicia a compreensão do funcionamento da 
linguagem -  é o passaporte que permite ao indivíduo 
transitar conscientemente pelo mundo da interação verbal.

AZEREDO, José Carlos de. A Linguística, o texto e o ensino da 
língua. São Paulo: Parábola, 2018. p. 63-64. Adaptado.

01. Todo texto se desenvolve em torno de uma unidade 
semântica, que configura o que, comumente, se 
conhece como “seu tema central”. No caso do Texto 1, 
o tema que lhe confere essa 'unidade semântica” 
é/são:

A) propriedades linguísticas e textuais que 
diferenciam um poema lírico de um ensaio 
filosófico.

B) o papel da escola no sentido de levar o aluno à 
compreensão de que a linguagem exerce 
múltiplas funções em nossa vida.

C) a compreensão do papel da palavra, ou seja, da 
linguagem, como criação e expressão de 
significados e sentidos.

D) a realidade a que a linguagem se refere, por 
exemplo, nas reportagens, e que existe por si, 
independentemente da linguagem.

E) a função da linguagem na abertura de universos 
de significação que possam abalar certezas, 
como na escrita/leitura de poema líricos.

02. Uma afirmação que ganha grande relevância, em 
função da ideia central do Texto 1, é:

A) “A frase banal e a reportagem buscam uma 
correspondência entre o discurso e o fato”.

B) “O ensaio filosófico e o poema lírico têm outra 
natureza; a 'realidade' de ambos é produto da 
linguagem com que são elaborados”.

C) “Nossa tarefa, como linguistas e estudiosos da 
linguagem, é promover a compreensão do papel 
comum da palavra na construção de todas as 
espécies de texto.”

D) “a língua constitui a mais poderosa 'engenharia 
simbólica' à disposição do ser humano”.

E) “Cabe à escola levar o aluno à percepção e à 
compreensão de que a palavra desempenha 
múltiplos papéis em nossa vida”.

03. A continuidade temática do texto constitui uma 
exigência de sua interpretabilidade. No texto 1, por 
exemplo, contribuíram para essa continuidade:

1) o fato de palavras como 'língua', 'linguagem', 
'palavra' ocorrerem em diferentes pontos do texto, 
mais de uma vez.

2) o uso de certos conectivos (e, que, como, para, 
quer...quer), que articulam diferentes segmentos 
do texto, como períodos e parágrafos.

3) a aproximação semântica que se pode ver entre 
palavras como: 'comunicação', 'significação', 
'interação verbal', 'linguística', 'escrita/leitura'.

4) o uso de um vocabulário erudito e de um padrão 
culto da língua, deixando o texto mais inteligível e 
interpretável.

5) retomadas pronominais (como em: “passar a 
tratá-la”), que exigem, para seu entendimento, 
que seja recuperado em partes anteriores do texto 
o objeto referido.

Estão corretos:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 1, 2, 3 e 5, apenas
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 3 e 5, apenas
E) 2, 4 e 5, apenas.



04. Releia o seguinte fragmento: “A educação linguística e 
literária -  que propicia a compreensão do 
funcionamento da linguagem -  é o passaporte que 
permite ao indivíduo transitar conscientemente pelo 
mundo da interação verbal.”. Acerca desse trecho, é 
correto afirmar que:

A) o 'mundo da interação verbal' corresponde ao 
mundo da literatura.

B) a alusão à palavra 'passaporte' é claramente 
metafórica ou simbólica.

C) o funcionamento da linguagem é um produto da 
educação linguística.

D) 'a educação linguística' inclui a literária, pois 
língua e literatura são a mesma coisa.

E) em 'transitar conscientemente', o uso do advérbio 
é contextualmente irrelevante.

05. Na conclusão do Texto 1, há a proposta para que 
ultrapassemos a ideia de que a palavra tem sentido e 
utilidade, apenas, como simples instrumento de 
comunicação. Essa concepção:

A) é contrária ao entendimento de que a palavra, ou 
seja, a linguagem, desempenha múltiplos papéis 
em nossa vida.

B) é relevante porque reforça a necessidade e a 
conveniência de que seja estimulada a prática da 
análise e da reflexão linguísticas.

C) é pouco convincente, pois nossos recursos de 
expressão são alheios aos horizontes do que 
provamos simbolicamente.

D) é utópica, uma vez que a educação linguística e 
literária nunca poderá propiciar a compreensão 
do funcionamento da linguagem.

E) é pouco consistente, pois é graças ao papel da 
palavra como instrumento de comunicação que o 
indivíduo chega ao ápice da interação verbal.

06. Observe a formulação do seguinte fragmento: “A 
palavra é (...) uma forma de construir significado, quer 
quando está a serviço da comunicação de uma 
experiência do cotidiano, quer quando sua função é 
abrir caminhos na superfície da realidade imediata”. 
Nesse fragmento, os marcadores sublinhados 
expressam um sentido de

A) temporalidade.
B) causalidade.
C) alternância.
D) oposição.
E) concessão.

TEXTO 2

“Português é muito difícil”.

Essa afirmação preconceituosa é prima-irmã da ideia de 
que “brasileiro não sabe português”. Como o nosso ensino 
da língua sempre se baseou na norma gramatical literária 
de Portugal, as regras que aprendemos na escola, em boa 
parte, não correspondem à língua que realmente falamos e 
escrevemos no Brasil.

Por isso, achamos que “português é uma língua difícil”: 
temos de fixar regras que não significam nada para nós. No 
dia em que nosso ensino se concentrar no uso real, vivo e 
verdadeiro da língua portuguesa do Brasil, é bem provável 
que ninguém continue a pensar assim. Todo falante nativo 
de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua, na 
concepção científica da linguística moderna, significa 
conhecer intuitivamente e empregar com facilidade e 
naturalidade as regras básicas de seu funcionamento.

Está provado e comprovado que uma criança, por volta dos 
7 anos de idade, já domina perfeitamente as regras 
gramaticais de sua língua. O que ela não conhece são 
sutilezas e irregularidades no uso dessas regras, que só a 
leitura e o estudo podem lhe dar. Nenhuma criança 
brasileira dessa idade vai dizer, por exemplo: “Uma 
meninos chegou aqui amanhã”. (...)

Se tantas pessoas inteligentes e cultas continuam achando 
que “não sabem português” ou que “português é muito 
difícil”, é porque o uso da língua foi transformado numa 
ciência esotérica, numa doutrina cabalística que somente 
alguns iluminados conseguem dominar completamente. (...)

No fundo, a ideia de que “português é muito difícil” serve 
como um dos instrumentos de manutenção do status quo 
das classes sociais prestigiadas.

É lamentável que a imagem da língua tenha sido 
empobrecida e reduzida a uma nomenclatura confusa e a 
exercícios descontextualizados, práticas que se revelam 
irrelevantes para, de fato, levar alguém a se valer dos 
muitos recursos que a língua oferece.
Marcos Bagno. Preconceito linguístico. São Paulo: Parábola, 2015.

p. 57-63. Adaptado.



07. O Texto 2 se reconhece como um comentário 
expositivo de teor acadêmico-científico. Avaliando as 
ideias e os argumentos apresentados, podemos 
avaliá-lo como:

1) pertinente, pois pondera sobre um objeto de 
discriminação social ainda existente e pouco 
combatido.

2) contrário a visões tradicionais que imperam em 
determinados setores sociais de pessoas e 
comunidades de falantes.

3) oportuno, uma vez que, como outros fatores de 
discriminação, o 'jeito de falar' de algumas 
comunidades é objeto de rejeição.

4) categórico e, por vezes, taxativo, pois, no texto, 
se trata de um despropósito que macula e 
desprestigia os falares brasileiros.

5) incabível, já que desmerece a norma gramatical 
literária de Portugal e considera confusa a 
nomenclatura linguística.

Estão corretas:

A) 1, 2, 3, 4, e 5.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 1, 4 e 5, apenas.
D) 2, 3 e 5, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4, apenas.

08. É possível constatar afinidade semântica entre 
algumas palavras do Texto 2 (língua-português; 
norma-regras; escola-ensino; português-brasileiro; 
falamos-escrevemos; linguística-concepção científica; 
entre outras). Essa aproximação de sentidos tem uma 
função textual, qual seja a de:

A) propiciar o uso de um vocabulário menos comum, 
adequado a um texto acadêmico.

B) produzir a continuidade semântica necessária à 
coerente inteligibilidade do texto.

C) dar cumprimento às normas gramaticais que 
regem a escrita em português.

D) garantir fidelidade aos princípios que se aplicam 
à execução de um comentário opinativo.

E) promover a rejeição às visões preconceituosas 
comuns ao âmbito da Linguística.

09. Avaliando as ideias expressas no Texto 2, é correto 
afirmar que:

A) são mostradas as consequências do problema, 
mas não se discutem as causas que o provocam.

B) faltam argumentos que sustentem outras 
possibilidades de contornar a realidade tratada.

C) conforme a visão do Texto 2, a escola fica 
inteiramente dispensada de ensinar a língua.

D) os preconceitos que atingem o fenômeno da 
língua têm repercussão socialmente danosa.

E) o uso real da língua portuguesa falada no Brasil 
constitui o referencial de estudo nas escolas.

10. Analise a formulação do trecho a seguir: “Como o 
nosso ensino da língua sempre se baseou na norma 
gramatical literária de Portugal, as regras que 
aprendemos na escola, em boa parte, não 
correspondem à língua que falamos e escrevemos no 
Brasil”. O sentido do conectivo sublinhado coincide 
com o sentido expresso na seguinte alternativa:

A) Aprendemos como usar a língua fora dos usos 
falados e escritos em contextos brasileiros.

B) As regras que aprendemos na escola são como 
as regras que usamos no dia a dia quando 
falamos e escrevemos.

C) Como a língua falada no Brasil corresponde à 
língua usada em Portugal?

D) Até agora desconhecíamos que a língua é como 
um sistema que se apreende pelo uso falado e 
escrito no cotidiano.

E) A verdade é esta: como a língua escolar difere da 
língua usada informalmente, achamos que o 
português é muito difícil.

TEXTO 3

Por que ler Literatura?

Vamos, primeiramente, adotar como princípio que a 
Literatura é uma forma de arte, assim como a música, a 
pintura, a dança, a escultura e a arquitetura.

Há algo, porém, que a diferencia das demais manifestações 
artísticas. A Literatura nos permite, pela interação com o 
texto através do qual ela se manifesta, tomar contato com o 
vasto conjunto de experiências acumuladas pelo ser 
humano ao longo de sua trajetória. Sem que seja preciso 
vivê-las novamente.

Toda forma de arte apresenta um determinado 
conhecimento. Mas esta apresentação é feita de modo 
particularizado: o artista transpõe para um quadro, para 
uma música, para um livro, sua visão pessoal sobre 
determinada experiência ou acontecimento.

Dessa forma, observando as manifestações artísticas, 
temos condições de recuperar conhecimentos mais 
abstratos e sutis do que aqueles apresentados pelas 
ciências. Podemos, por exemplo, experimentar diferentes 
sensações ou estados de ânimo ou reconhecer que uma 
determinada obra expressa uma fantasia de seu autor...

Nesse sentido, apreciar a arte significa lidar com aquilo que 
nos caracteriza como seres humanos: nossos sentimentos 
e dúvidas, emoções e perplexidades; enfim, todas as 
particularidades relativas ao fato de estarmos vivos.

A arte, inclusivamente a arte literária, pode ser considerada, 
então, como um espelho muito especial, porque, além de 
nos mostrar a face do artista, permite-nos vislumbrar o 
cenário no qual produziu sua obra: a sociedade em que 
viveu.

Maria Luíza Abaurre et alli. Português, Língua e Literatura. São 
Paulo: Moderna, 2000. p. 311-312. Adaptado.



11. Uma resposta coerente e íntegra à questão levantada
no título do Texto 3, poderia ter a seguinte formulação:

1) Pela fruição de uma obra literária, podemos 
extrapolar a mera contemplação da obra, pois é 
admissível que divisemos aspectos de seu 
contexto de produção.

2) A Literatura se manifesta através de textos, assim 
como a música, a pintura, a dança, a escultura e 
a arquitetura.

3) Observando as produções literárias, podemos 
recuperar conhecimentos mais abstratos e sutis 
do que aqueles exibidos pelas ciências, além de 
poder conhecer as situações em que as obras 
foram lançadas.

4) O artista transpõe para sua obra (seja um quadro, 
uma música, um livro) sua visão sobre 
experiências acumuladas, com as quais podemos 
tomar contato sem precisar vivenciá-las.

Estão corretas:

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
E) 3 e 4, apenas.

12. A pergunta que consta no título do Texto 3 constitui:

A) a expressão de uma dúvida, que, a todo custo, 
deve ser elucidada.

B) uma estratégia discursiva para levar o leitor a se 
interessar pela leitura do texto.

C) uma forma de captar o que o leitor admite sobre a 
peculiaridade da arte literária.

D) a declaração de uma insegurança, que, 
presumivelmente, atormenta os leitores.

E) uma tática comum às pessoas que pretendem 
disfarçar suas fantasias.

13. Analise o segundo parágrafo do Texto 3:

Há algo, porém, que a diferencia das demais 
manifestações artísticas. A Literatura nos 
permite, pela interação com o texto através do 
qual ela se manifesta, tomar contato com o 
vasto conjunto de experiências acumuladas 
pelo ser humano ao longo de sua trajetória. 
Sem que seja preciso vivê-las novamente.

Nesse parágrafo, se diz:

1) a que a Literatura nos dá acesso.
2) através de que recurso a Literatura se manifesta.
3) que vantagem há no contato com a Literatura.
4) por que a Literatura é atemporal.

Estão corretas:

14. Observe o seguinte trecho: “Além de nos mostrar a 
face do artista, a Literatura permite-nos vislumbrar o 
cenário no qual o autor produziu sua obra”. 
Considerando as normas sintáticas da regência verbal, 
também está conforme tais normas o seguinte 
enunciado:

A) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário em 
que o autor quis referir-se.

B) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário ao 
qual o autor atribuiu um valor significativo.

C) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário do 
qual o autor aludiu.

D) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário ao 
qual o autor produziu sua obra.

E) A Literatura permite-nos vislumbrar o cenário a 
que o autor idealizou sua obra.

15. Outra norma sintática que se encaixa no âmbito da 
regência verbal e nominal diz respeito ao acento 
indicativo da crase. Quanto a essa norma, identifique a 
alternativa correta.

A) O artista transpõe à um quadro, à uma música ou 
à um livro, sentimentos acumulados em sua visão 
pessoal.

B) O artista não é sensível à prazos. Depende de 
suas inspirações, que podem acontecer à 
qualquer hora.

C) O artista não deseja agradar à si mesmo. À você, 
espectador, é que ele quer satisfazer. A arte é 
alheia a gostos pessoais.

D) A Literatura -  a que devemos destinar tempo e 
gosto -  às vezes, leva a emoções sutis e a 
sentimentos fantasiosos.

E) Contatar às obras de arte, desde sempre, levou 
as pessoas à apresentações teatrais e a 
espetáculos circenses.

16. As normas sintáticas da língua portuguesa conferem à 
concordância verbal certa distinção social. No que 
concerne ao uso da chamada 'norma culta', respeitar 
essas regras é revelar-se linguisticamente competente. 
Assinale a alternativa em que a relação sintática 
'verbo-sujeito' está indicada conforme tais normas.

A) Nenhuma das manifestações artísticas 
recuperam dados mais abstratos e sutis do que 
aqueles apresentados pela literatura.

B) Qual das manifestações artísticas têm condições 
de divulgar mais conhecimentos do que aqueles 
oferecidos pelas ciências?

C) Houveram diferentes sensações ou estados de 
ânimo reconhecíveis em autores e obras de 
nossa literatura romântica.

D) Os artistas tem que transpor para um quadro, 
uma música, ou um livro, sua visão pessoal sobre 
determinada experiência ou acontecimento.

E) Os artistas haviam adaptado para um quadro, 
uma música, ou um livro, sua visão pessoal sobre 
determinada experiência ou acontecimento.

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas
C) 3 e 4, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
E) 1, 2 e 3, apenas.



17. Assinale a alternativa em que o enunciado apresenta formas verbais conforme as regras de sua conjugação gramatical.

A) Quanto ao contato com as obras literárias, podemos está diante de diferentes sensações ou estados de ânimo.
B) Se uma determinada obra manter a fantasia preferida de seu autor, ganha a preferência do público.
C) Quando os escritores verem que a Literatura brasileira é aceita com distinção, publicaremos mais romances e livros 

de crônicas.
D) Se os artistas disporem de tempo e preparo artístico, teremos muitas surpresas agradáveis.
E) O fato de o Brasil estar à frente de outros países, no que se refere à produção de obras artísticas, o torna cada vez 

mais prestigiado.

18. Analise o fragmento: “Vamos, primeiramente, adotar como princípio que a Literatura é uma forma de arte, assim como a 
música, a pintura, a dança, a escultura e a arquitetura. Há algo, porém, que a diferencia das demais manifestações 
artísticas”. O conectivo 'porém' expressa um sentido:

A) de conclusão e poderia ser substituído, com igual valor semântico, por 'então'.
B) de oposição, e teria a mesma função que o conectivo 'também'.
C) adversativo e poderia exercer a mesma função coesiva que 'no entanto'.
D) de concessão, tendo o mesmo valor semântico de 'apesar de'.
E) de adição, uma vez que acrescenta uma informação ao texto.

19. Observe o uso das vírgulas no seguinte fragmento destacado em: “a Literatura é uma forma de arte, assim como a 
música, a pintura, a dança, a escultura e a arquitetura”. Esse uso se justifica, gramaticalmente, por se tratar de:

A) um texto acadêmico que precisa ser lido com ritmo cadenciado.
B) uma enumeração de vários itens, que devem ser percebidos como distintos.
C) um segmento que insere no trecho uma explicação.
D) um caso de deslocamento de segmento que expressa circunstância.
E) um segmento por meio do qual o autor sinaliza a completude de uma ideia.

TEXTO 4

Quino. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes. 1993, p. 237.

20. Para entender o episódio retratado no texto acima, o leitor precisa, sobretudo:

1) conhecer um vocabulário menos comum e menos informal.
2) compreender os sentidos da palavra 'altruísta'.
3) admitir o pressuposto de que o mundo 'tem problemas sérios'.
4) estar familiarizado com a divisão geográfica do globo terrestre.

Estão corretas:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1 e 4, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 2, 3 e 4, apenas.
E) 1, 2, 3 e 4.



Noções de Informática

21. No Microsoft Windows (8 ou superior), suponha que se queira ativar o Modo Tablet sempre que se entrar no sistema. A 
ativação dessa propriedade está na seguinte opção, dentro de “Configurações”:

A) B)

□
Telefone

Vincular seu Android, 
iPhone 

C)

iáv

Rede e Internet
Wi-Fi, modo avião, VPN

D)

Personalização 
Tela de Fundo, tela de 

bloqueio, cores 
E)

22. O sistema de arquivos do Microsoft Windows grava cada arquivo como um conjunto de unidades de alocação do disco, 
que não precisam ser fisicamente contíguas. Com o tempo, após uma longa sequência de gravações e exclusões de 
arquivos dos mais diversos tamanhos, nas mais diferentes posições de disco, corre-se o risco de se criarem áreas não 
utilizadas, relativamente pequenas, espalhadas por todo o disco. Essa configuração reduz o desempenho do sistema. Por 
isso, ao Windows foi incorporada uma ferramenta que averigua a situação e, se for o caso, a corrige ao se posicionarem 
as unidades de alocação de um mesmo arquivo contiguamente, tanto quanto possível. O nome da aludida ferramenta é

A) formatador.
B) desfragmentador.
C) disco virtual.
D) gerenciador de disco.
E) removedor de espaço.

23. Considere no Linux padrão a questão das permissões de acesso aos arquivos. Suponha que um dado arquivo comum tem 
permissão total para o dono, permissão de leitura e execução para o grupo e permissão de execução para os demais 
usuários. O modo de permissões do arquivo, como apresentado pelo comando 'ls', é:

A) -rwx-wx--x
B) -x-r--xrwx
C) --xr-xrwx-
D) -rwxr-x--x
E) x--rwxr-x-

24. Considere no Linux padrão o comando que procura, num conjunto de arquivos-texto, e então imprime, as linhas de texto 
que contenham um padrão de caracteres prescrito. No caso, suponha que sejam arquivos com nomes “nome1.txt”, 
“nome2.txt”, etc., e o padrão seja “sol”. Assinale a alternativa que exibe o comando que faz o que se pede.

A) find “sol” nome?.txt
B) string “sol” nome*txt
C) grep “sol” nome*txt
D) finger nome#.txt “sol”
E) cat nome#.txt > “sol”



25. No Microsoft Windows, numa janela do “command”, pode-se navegar pelos diretórios e alterar arquivos e diretórios, de 
forma semelhante ao 'shell' do Linux. Assinale a alternativa que exibe os comandos da ‘shell’ do Linux padrão que melhor 
correspondem aos seguintes comandos do Windows, respectivamente: ‘dir’, ‘cd’, ‘md’, ‘rd’, ‘copy’:

A) ‘dir’, ‘pwd’, ‘mkdir’, ‘del’, ‘cpy’.
B) ‘ld’, ‘cd’, ‘mdir’, ‘rem’, cp’.
C) ‘cat’, ‘pwd’, ‘md’, ‘rmdir’, ‘cpy’.
D) ‘dir’, ‘cd’, ‘create’, ‘remdir’, ‘copy’.
E) ‘ls’, ‘cd’, ‘mkdir’, ‘rmdir’, ‘cp’.

26. No Microsoft Word, é possível incorporar uma marca d’água no texto. A imagem do botão da barra de ferramentas que 
permite essa ação é:

A) B) C) D) E) |r
27. No OpenOffice Writer (versão 1.1.1a), existe um botão na barra de ferramentas que permite clonar a formatação do trecho 

do texto onde o cursor está localizado correntemente. A ilustração desse botão é:

A) B)
*

D)C) E)

28. Considere uma planilha no OpenOffice Calc, como ilustrada na figura a seguir.

D7 » / « z =

A B c m *n

1
2
3 Taxa Contrib. Fase A Contnb Fase B
4 0.3

rsjdH| d

5
6 Nome Valor Fase A ÍFaseB

JM Pessoa 1 500G 1
3 Pessoa 2 7000 *
9 Pessoa 3 6000
10 Pessoa 4 8500
11
12

Pretende-se preencher as células D7 a E10. Para cada célula da coluna D, pretende-se multiplicar o valor correspondente na 
coluna C por 1,0 menos a taxa que está na célula C4, e o resultado deve ser multiplicado pelo percentual de contribuição que 
está na célula D4. Pretende-se fazer o mesmo com cada célula na coluna E, com a diferença de que o percentual de 
contribuição é o que aparece na célula E4, ao invés da D4. Assim sendo, uma vez colocada a fórmula adequada na célula D7, 
arrasta-se a alça na célula D7 pelo canto inferior direito até a célula vizinha em E7, e depois arrasta-se a alça para a célula 
E10. A fórmula adequada para esse procedimento é:

A) (1-C4)*C7*D4
B) (1-$C$4)*$C7*D$4
C) (1-$C4)*$C7*$D4
D) (1-$C$4)*$C7*$D$4
E) (1-$C4)*C7*D$4

29. Considere no Microsoft Excel ou OpenOffice Calc uma planilha em que se pretende colocar na célula A1 a fórmula para 
calcular o valor de A4*B4, se o valor em C5 for maior que 1; caso contrário, o valor de A4*C4. Uma fórmula adequada 
para o que se pretende é:

A) SE(C5>1: A4*B4; A4*C4)
B) SE(C5>1: A4*B4 SENÃO A4*C4)
C) (C5>1 );(A4*B4);(A4*C4)
D) SE(C5>1; A4*B4; A4*C4)
E) (C5>1 ):(A4*B4);(A4*C4)



30. No Microsoft PowerPoint do Office 10, o botão com o símbolo faz iniciar a apresentação a partir do slide atual. Mas
a mesma função pode ser ativada a partir da aba “Apresentação de slides” na barra de ferramentas com outro botão. A 
imagem desse botão é:

A) B) C)¥ D) E)

31. Um protocolo utilizado pelos navegadores para troca de arquivos da Web e que roda sobre uma camada SSL (ou similar) 
de forma que os dados são transmitidos através de conexões criptografadas, com certificação digital de clientes e 
servidores, é:

A) SMTP
B) HTTP
C) FTP
D) TCP/IP
E) HTTPS

32. A respeito da internet, analise as afirmações abaixo.

1) No Brasil, o registro de domínios é feito pelo site REGISTRO.COM.
2) O SFTP é a versão segura do FTP.
3) No sistema P2P cada computador assume funções e responsabilidades equivalentes, não havendo a necessidade 

de computadores dedicados (servidores).
4) SMTP, POP3 e DSL são exemplos de protocolos utilizados para envio e recebimento de mensagens (e-mails), além 

do controle do tamanho da caixa postal.

Estão corretas, apenas:

A) 1 e 2
B) 2 e 3
C) 1 e 4
D) 2 e 4
E) 3 e 4

33. Alguns navegadores Web, como o Internet Explorer, possuem um botão que permite o uso de um protocolo que possibilita 
a comunicação por voz entre os usuários na Internet. Esse protocolo é:

A) VoIP
B) VPN
C) Telnet
D) Intranet
E) P2P

34. O protocolo _______ foi concebido para o usuário que não possui conexão permanente com a internet, pois suas
mensagens precisam ser armazenadas no servidor remoto à espera do usuário estabelecer uma conexão com a internet. 
Quando isso ocorre, esse servidor envia as mensagens do usuário para o seu “inbox” local, e as deleta do servidor. Já o
protocolo______mantém as mensagens no servidor, enviando para o usuário cópias das mensagens. As siglas que
preenchem corretamente as lacunas acima são, respectivamente:

A) DSL e SMTP.
B) SMTP e FTP.
C) HTTP e DSL.
D) POP3 eIMAP
E) TCP e P2P.

35. Sobre Intranet, assinale a alternativa incorreta.

A) A Intranet usa as mesmas tecnologias utilizadas na Internet.
B) Podem-se encontrar numa Intranet serviços da Web como e-mail, chat e grupo de notícias.
C) Uma Intranet pode ser usada por uma empresa com filiais até fora do país.
D) Se uma conexão for feita da Intranet para o resto da Internet, a rede deixa de ser chamada de Intranet.
E) Podem-se encontrar numa Intranet serviços da Internet como FTP, Telnet e TLS.



Conhecimentos Específicos

36. Oswaldo Cruz, Diretor do Departamento Federal de 
Saúde Pública, é considerado um importante ator na 
organização do modelo assistencial no Brasil. Entre os 
seus feitos, destaca-se a campanha desenvolvida para 
erradicação da febre amarela, na cidade do Rio de 
Janeiro. Em que época ocorreu esse fato?

A) Na Ditadura Militar.
B) Na Era Vargas.
C) Na República Velha.
D) Na Nova República (redemocratização).
E) No Império.

37. Em relação aos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões (IAPS), assinale a alternativa correta.

A) Sua implantação representou a participação do 
Governo no financiamento da previdência do 
operariado urbano, no país.

B) A instituição dos IAPS é considerada o marco da 
previdência social no Brasil.

C) Aprovada pelo Congresso Nacional em 1923, a 
lei Eloí Chaves representou o normativo jurídico 
de criação dos Institutos.

D) Os IAPS eram organizados segundo empresas 
(instituição).

E) O seu financiamento estava organizado de forma 
bipartite, sendo partilhado entre o governo e os 
trabalhadores.

38. Assinale a alternativa correta, sobre a organização da 
Assistência à Saúde, no Brasil, antes da criação do 
Sistema Único de Saúde.

A) No período de vigência do Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), concentravam-se 
nesse órgão as contribuições previdenciárias, 
sendo de sua responsabilidade a gestão das 
aposentadorias, pensões e assistência médica 
dos trabalhadores formais, urbanos e rurais, e 
dos trabalhadores urbanos informais.

B) A criação do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social (INAMPS) 
representou um momento de grande expansão 
da rede de assistência médica previdenciária, 
com a criação de grandes hospitais, tornando 
hegemônico o modelo médico assistencial 
privatista.

C) Nesse período, pode-se caracterizar o acesso à 
rede de serviços de saúde como contributivo e 
inclusivo.

D) O Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) caracterizava-se 
pela eficiente gestão das ações e procedimentos 
realizados nos serviços da rede assistencial, no 
que se refere ao controle dos custos e à 
prevenção de fraudes.

E) O Ministério da Saúde era responsável pela 
organização, articulação e desenvolvimento das 
ações de saúde pública e assistência à saúde.

39. No que se refere à cronologia das instituições que 
constituem o percurso histórico da criação da 
Previdência Social no Brasil, assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta, da mais antiga para a mais 
recente.

A) Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPS) -  
Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS) -  
Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) -  Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS) -  Instituto Nacional.

B) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS) -  
Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPS) -  
Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) -  Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS) -  Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

C) Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPS) -  
Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) -  Ministério de 
Aposentadorias e Pensões (MAP) -  Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS) -  Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

D) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS) -  
Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPS) -  
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) -  
Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) -  Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

E) Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPS) -  
Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) -  Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS) -  Ministério de 
Aposentadorias e Pensões (MAP) -  Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

40. A partir de 2017, com a publicação da Portaria 3.992, 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados 
às despesas com ações e serviços públicos de saúde, 
a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, são 
organizados e transferidos na forma do(s) seguinte(s) 
bloco(s) de financiamento:

A) Bloco de Gestão do SUS; Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde; e Bloco de 
Investimento na Rede de Serviços Públicos de 
Saúde.

B) Bloco de Atenção Básica; Bloco de Atenção de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar; Bloco de Vigilância em Saúde; Bloco 
de Assistência Farmacêutica; Bloco de Gestão do 
SUS; e Bloco de Investimentos na Rede de 
Serviços de Saúde.

C) Bloco de Atenção Básica; Bloco de Média 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; e Bloco 
de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

D) Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde; e Bloco de Investimento na Rede de 
Serviços Públicos de Saúde.

E) Bloco de Gestão do SUS.



41. A Emenda Constitucional 29 (EC 29/2000), publicada 
no ano 2000, acerca do financiamento do Sistema 
Único Saúde (SUS), definiu:

1) que compete à União, alocar no primeiro ano o 
aporte de pelo menos 5% em relação ao 
orçamento empenhado do período anterior e, nos 
períodos seguintes, o valor apurado no ano 
anterior, corrigido pela variação nominal do PIB.

2) que compete aos estados e municípios, alocar, 
no primeiro ano, pelo menos 7% do total das 
receitas dos impostos, de maneira crescente 
anualmente até atingir, para os estados, 12% e, 
para os municípios, 15%.

3) o que constitui despesas com as Ações e 
Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

4) que o rateio dos recursos dos estados aos 
municípios deverá considerar as dimensões 
epidemiológica, demográfica, socioeconômica e 
espacial e a capacidade de oferta de ações e de 
serviços de saúde.

5) a divisão proporcional do Orçamento da 
Seguridade Social (OSS), entre Previdência, 
Saúde e Assistência Social.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 3.
B) 3 e 5.
C) 2, 3 e 4.
D) 2 e 3.
E) 1 e 2.

42. São definidas como despesas com Ações e Serviços 
Públicos de Saúde (ASPS), exceto:

A) ações de assistência social.
B) ações de educação em saúde.
C) mamografias.
D) internações em leitos de UTI.
E) consultas especializadas.

43. Um dos grandes avanços alcançados com a criação 
do Sistema Único de Saúde foi a garantia da 
participação da comunidade nas ações de saúde em 
todas as esferas de governo, através do Controle 
Social. Sobre essa importante diretriz, é correto afirmar 
que:

A) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) é a instância máxima de deliberação 
do SUS.

B) os conselhos de Saúde devem ser representados 
pelos seguintes segmentos sociais: profissionais 
de saúde, representantes do governo e usuários, 
sendo a participação paritária, em relação aos 
usuários, e vedada a participação de 
representantes de prestadores de serviço de 
saúde.

C) as Conferências de Saúde são órgãos colegiados 
constituídos de representação de vários dos 
vários segmentos sociais, não paritária para 
usuários, para avaliar a situação de saúde e 
propor diretrizes para a formulação da política de 
saúde, que ocorrerão em periodicidade definida 
por regimento próprio.

D) os Conselhos Municipais de Saúde são órgãos 
colegiados, de caráter permanente e deliberativo, 
que atuam no controle da execução da política 
municipal de saúde, cabendo aos tribunais de 
contas a aprovação ou rejeição das prestações 
de contas relacionadas à execução das ações e 
serviços públicos municipais de saúde.

E) é determinado aos chefes dos poderes 
executivos apresentar, nas casas legislativas 
correspondentes, os relatórios quadrimestrais e 
anuais da saúde, ao respectivo conselho, para a 
sua apreciação.

44. A criação do Sistema Único de Saúde, em 1988, 
representou a reorganização da política de saúde no 
Brasil, assegurando o direito à saúde como dever do 
Estado na Constituição Federal. Em relação aos 
artigos constitucionais relacionados à Seguridade 
Social e ao SUS, assinale a alternativa incorreta.

A) Compete ao Sistema Único de Saúde participar 
da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

B) Cabe ao Estado o desenvolvimento de políticas 
públicas sociais para efetivar a garantia do direito 
à saúde.

C) Através do orçamento da Seguridade Social 
(OSS), que integra o orçamento da União, serão 
financiadas as políticas de Previdência, 
Assistência Social e Saúde.

D) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde no país, salvo nos casos previstos em 
Lei.

E) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único.

45. M.G.S, viúva, parda, 64 anos, portadora de 
hipertensão e diabetes, em consulta médica de rotina, 
no serviço da rede de cobertura do seu plano de saúde 
individual, foi diagnosticada com Hepatite C e 
encaminhada ao serviço de referência do SUS para 
aquisição da medicação. Qual princípio do SUS 
respalda o atendimento dessa usuária no Sistema?

A) Universalidade.
B) Equidade.
C) Ressarcimento dos planos de saúde ao SUS.
D) Direito à informação.
E) Hierarquização.

46. A Lei Orgânica 8.080, de 1990, dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, e sobre a organização e o funcionamento 
dos serviços de saúde, no âmbito do SUS. Essa Lei 
estabelece, no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde, a execução de:

A) formação de recursos humanos.
B) assistência farmacêutica.
C) ações de proteção ao meio ambiente.
D) política de saneamento básico.
E) transporte de produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos.



47. A Lei Orgânica 8.080, de 1990, define “um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva”. Trata-se do conceito de:

A) Vigilância Nutricional.
B) Vigilância Epidemiológica.
C) Epidemiologia.
D) Vigilância Ambiental.
E) Promoção da saúde.

48. A Lei Orgânica 8.142, de 1990, estabeleceu que os
recursos da União serão repassados de forma regular 
e automática aos estados, Distrito Federal e
municípios, sendo destinados aos municípios um 
mínimo de:

A) 25%.
B) 50%.
C) 80%.
D) 40%.
E) 70%.

49. A recente Política de Atenção Básica, implantada em 
setembro de 2017, define como composição da equipe 
de Saúde da Família (eSF), no mínimo:

A) médico; enfermeiro; auxiliar/técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde.

B) médico; enfermeiro; cirurgião-dentista;
auxiliar/técnico de enfermagem e agente 
comunitário de saúde.

C) médico; enfermeiro; cirurgião-dentista;
auxiliar/técnico de enfermagem; agente 
comunitário de saúde e agente de combate às 
endemias.

D) médico; enfermeiro; cirurgião-dentista;
auxiliar/técnico de enfermagem; auxiliar/técnico 
de saúde bucal; agente comunitário de saúde e 
agente de combate às endemias.

E) médico; enfermeiro e auxiliar/técnico de 
enfermagem.

50. De acordo com a Política de Atenção Básica/2017, é 
correto afirmar que:

A) as equipes de saúde da família devem cobrir 
100% da população, em seu território, com 
número máximo de 750 pessoas por agente 
comunitário de saúde.

B) a população adstrita, por equipe de Saúde da 
Família (eSF), deve ser entre 2.000 a 4.000 
pessoas.

C) não serão implantadas equipes de Saúde da 
Família (eSF) em municípios ou territórios com 
menos de 2.000 habitantes.

D) foi incluída a Equipe da Atenção Básica (eAB), 
em cuja composição não é obrigatória a inclusão 
do Agente Comunitário de Saúde.

E) para a equipe de Saúde da Família, há a 
obrigatoriedade de carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais.

51. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), é 
correto afirmar que:

A) são exemplos de pontos da RAS: os domicílios, 
as unidades básicas de saúde, as unidades 
ambulatoriais especializadas, os serviços de 
hemoterapia e as residências terapêuticas, entre 
outros.

B) a organização da RAS dispensa a criação de 
mecanismos formais de contratualização entre os 
entes reguladores financiadores e os prestadores 
de serviço.

C) a RAS é definida como arranjos organizativos de 
ações e serviços de saúde, com semelhantes 
densidades tecnológicas.

D) o objetivo da RAS é promover a integração 
parcial de ações e serviços de saúde em 
determinado território.

E) as unidades de maior complexidade, como 
hospitais, devem exercer o papel de coordenador 
da RAS.

52. Segundo a portaria 4.279/2010, são Redes Temáticas 
de Atenção à Saúde Prioritárias, a serem organizadas 
no Sistema Único de Saúde, exceto:

A) atenção às urgências e emergências.
B) rede cegonha.
C) atenção ao idoso.
D) atenção psicossocial -  enfrentamento do álcool, 

do crack e de outras drogas.
E) cuidado à pessoa com deficiência.

53. O decreto 7.508 /2011 apresenta todas as definições, 
normas e orientações para o estabelecimento das 
Regiões de Saúde. Segundo esse documento, para 
ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de:

A) Atenção Primária, Urgência e Emergência,
Atenção Psicossocial e Vigilância à Saúde.

B) Atenção Primária, Urgência e Emergência,
Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial
Especializada e Hospitalar e Vigilância à Saúde.

C) Atenção Primária, Urgência e Emergência,
Atenção Psicossocial e Vigilância Epidemiológica.

D) Atenção Primária, Urgência e Emergência,
Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar 
e Vigilância à Saúde.

E) Atenção Primária, Urgência e Emergência,
Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial
Especializada e Hospitalar, Centro de Parto 
Normal e Vigilância à Saúde.



54. Em relação ao que define o Decreto 7.508/2011, sobre 
as Regiões de Saúde, é correto afirmar que:

A) a Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES) será anualmente atualizada e 
publicada pelo Ministério da Saúde.

B) a elaboração e atualização da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME) são de 
competência do Ministério da Saúde, sendo 
vedada a sua alteração pelas outras esferas de 
governo.

C) a pactuação das RENASES e RENAME deve 
considerar as diretrizes pactuadas na CIB.

D) as portas de entrada no SUS são: Atenção 
Primária, Atenção de Urgência e Emergência, 
Atenção Psicossocial e Especiais de Acesso 
Aberto.

E) o Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP) deve ser firmado entre os 
municípios e os prestadores de serviços.

55. A Portaria 1.559/2008 instituiu a Política Nacional de 
Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Assinale a alternativa que apresenta as ações 
contempladas pela dimensão da Regulação da 
Atenção à Saúde.

A) Regulação da saúde suplementar.
B) Regulação médica.
C) Auditoria assistencial.
D) Agendas de consultas especializadas.
E) Cadastramento de usuários (cartão SUS).

56. No que se refere à Avaliação em Saúde, é correto 
afirmar que:

A) a avaliação de eficiência refere-se à análise do 
cumprimento das metas traçadas por intervenção 
e tem por objetivo analisar custos sociais, 
políticos e ambientais.

B) a avaliação de eficácia tem por objetivo analisar 
custos sociais, políticos e ambientais.

C) a avaliação de efetividade volta-se sobre o 
alcance dos efeitos de um projeto ou programa e 
é realizada por meio de estudos de impacto.

D) o monitoramento consiste em um processo mais 
completo e aprofundado, quando comparado à 
avaliação em saúde.

E) a avaliação consiste em uma etapa do 
monitoramento.

57. O surgimento da Avaliação data do século passado. O 
seu percurso histórico nos últimos cem anos pode ser 
didaticamente dividido em quatro gerações. Assinale a 
alternativa que apresenta a caracterização correta do 
processo de avaliação em cada Geração:

A) 1a Geração: Medição; 2a Geração: Descrição; 3a 
Geração: Julgamento; 4a Geração: Negociação.

B) 1a Geração: Julgamento; 2a Geração: Descrição; 
3a Geração: Negociação; 4a Geração: Medição.

C) 1a Geração: Medição; 2a Geração: Negociação; 
3a Geração: Descrição; 4a Geração: Julgamento.

D) 1a Geração: Descrição; 2a Geração: Julgamento; 
3a Geração: Medição; 4a Geração: Negociação.

E) 1a Geração: Negociação; 2a Geração: Medição; 
3a Geração: Julgamento; 4a Geração: Descrição.

58. Qual Norma Jurídica representou retrocesso no 
tocante ao financiamento do Sistema Único de Saúde, 
determinado pelo “congelamento dos gastos”, através 
da alteração do texto constitucional, com a estagnação 
do teto orçamentário da saúde, pelo montante gasto 
no ano anterior, corrigido pela inflação, pelos próximos 
20 anos?

A) Projeto de Emenda Constitucional -  PEC 
55/2016.

B) Emenda Constitucional -  EC 95/2016.
C) Emenda Constitucional -  EC 86/2015. 
d ) Lei Complementar -  LC 141/2012.
E) Lei 13.097/2015.

59. Entre os principais problemas apontados pelos 
Relatórios publicados nos últimos anos pelo PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), 
para facilitar o balanço da saúde ambiental do planeta 
e orientar os debates sobre os rumos da política 
ambiental, não consta:

A) a crescente escassez de água potável, com uma 
demanda crescente em consequência do 
aumento da população mundial, do 
desenvolvimento industrial e da agricultura 
irrigada.

B) a degradação de solos por erosão, salinização e 
o avanço da agricultura irrigada em grande 
escala, os desmatamentos e a remoção da 
cobertura vegetal natural, o uso de máquinas 
pesadas, a policultura, juntamente com o 
incremento da agricultura de subsistência, além 
de regimes de propriedade modernos, que 
contribuem para a sobejidão de terras aráveis e, 
assim, comprometem a segurança alimentar da 
população mundial.

C) os desmatamentos contínuos, tendo como 
consequências a perda da biodiversidade, 
particularmente nas áreas tropicais, mudanças 
climáticas, extração predatória de recursos 
naturais e minerais e transformações no uso do 
solo, que estão dizimando a flora e fauna em 
diversas regiões do mundo.

D) o aumento do aquecimento global terrestre, em 
razão do aumento de consumo de combustíveis 
fósseis na produção de aço, cimento, energia 
termoelétrica e queimadas de biomassas, 
gerando graves danos à camada de ozônio, com 
severos impactos na saúde das populações 
afetadas por câncer da pele.

E) a concentração ininterrupta de desempregados, 
miseráveis e excluídos nos espaços urbanos, 
caracterizados por desigualdades extremas, 
resultando no fenômeno de anomia social -  
marginalidade, delinquência e narcotráfico, que 
enfraquecem a coesão social e ameaçam a 
própria governabilidade da sociedade.



60. A falta de saneamento básico está fortemente 
associada às doenças diarreicas e parasitoses, que 
figuram entre as principais causas de morbidade entre 
menores de cinco anos, em países subdesenvolvidos 
e em desenvolvimento. Isso incide, especialmente, em 
três indicadores de saúde. Quais são esses fatores?

A) Taxa de mortalidade na infância, taxa de 
internações hospitalares por doenças do aparelho 
digestivo e prevalência de baixo peso ao nascer.

B) Prevalência de baixo peso, prevalência de
prematuridade e expectativa de vida ao nascer.

C) Taxa de mortalidade infantil, razão de
mortalidade materna e prevalência de
prematuridade.

D) Expectativa de vida ao nascer, taxa de
mortalidade na infância e taxa de desnutrição em 
menores de cinco anos.

E) Taxa de internações por afecções originadas no 
período perinatal, taxa de mortalidade por 
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e 
razão de mortalidade materna.

61. A instrução normativa SVS/MS n.° 1, de março de
2005, que criou o Subsistema Nacional de Vigilância
em Saúde Ambiental (SINVSA), estabelece as
seguintes áreas de atuação do SINVSA:

A) água para consumo humano, ar, solo, 
contaminantes ambientais e substâncias 
químicas, desastres naturais, acidentes com 
produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de 
trabalho.

B) Vigiar, Vigiagua, Vigipeq, Vigidesastres, Vigifis.
C) saúde do trabalhador, controle de vetores e 

vigilância de acidentes por animais peçonhentos.
D) coordenação das ações de monitoramento dos 

fatores não biológicos que ocasionem riscos à 
saúde humana e estabelecimento dos padrões 
máximos aceitáveis ou permitidos dos níveis de 
concentração no ar, água e solo, dos fatores e 
características que possam ocasionar danos à 
saúde humana.

E) ações de vigilância em saúde ambiental de 
contaminantes ambientais na água, no ar e no 
solo de importância e repercussão na saúde 
pública, bem como a vigilância e prevenção de 
fatores de riscos ambientais.

62. Em 2015, representantes dos 193 Estados-Membros
da ONU, dentre eles o Brasil, adotaram o documento 
“ Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável", no qual se
comprometeram a tomar medidas ousadas e 
transformadoras para promover o desenvolvimento 
sustentável nos próximos 15 anos. Nesse documento, 
as nações estabelecem qual desafio global e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentável. Indique-o.

A) Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, 
a capacidade para o planejamento e a gestão 
participativa, integrada e sustentável dos 
assentamentos humanos, em todos os países.

B) Erradicar a pobreza em todas as suas formas e 
dimensões, incluindo a pobreza extrema.

C) Sustentar o crescimento econômico per capita, 
de acordo com as circunstâncias nacionais.

D) Promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e aumentar significativamente a 
participação da indústria no emprego e no 
produto interno bruto.

E) Melhorar a educação, aumentar a 
conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação global do clima, 
adaptação, redução de impacto e alerta precoce 
à mudança do clima.

63. Quanto aos tipos fundamentais de vigilância que 
podem ser realizados nos serviços de saúde, analise 
as proposições abaixo.

1) Na vigilância passiva, cada nível de saúde envia 
informação de forma rotineira e periódica sobre 
os eventos sujeitos à vigilância ao nível 
imediatamente superior. Na vigilância ativa, a 
equipe de saúde recorre à fonte de informação 
para realizar uma busca intencional de casos do 
evento sujeito à vigilância.

2) A vigilância sentinela baseia-se na informação 
proporcionada por um grupo selecionado como 
fonte de notificação do sistema (unidades 
sentinelas) que se comprometem a estudar uma 
amostra pré-concebida (amostra sentinela) de 
indivíduos de um grupo populacional específico, 
no qual é avaliada a presença de um evento de 
interesse para a vigilância (condição sentinela).

3) A vigilância ativa tem a vantagem de ser fácil, de 
baixo custo e, portanto, é mais sustentável no 
tempo.

4) A vigilância passiva tem a vantagem de garantir 
maior integridade ao sistema, isto é, de reduzir 
significativamente a probabilidade de não 
detectar casos que efetivamente estejam 
ocorrendo (que é a desvantagem da vigilância 
passiva).

Estão corretas, apenas:

A) 1 e 2.
B) 1, 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 2 e 4.
E) 3 e 4.



64. Sobre a Resolução n.° 588, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é 
correto afirmar que:

A) é uma política pública de governo e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do 
modelo de atenção nos territórios, sendo a responsabilidade de sua gestão partilhada entre o setor público e privado.

B) abrange os serviços públicos de saúde, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de 
consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.

C) entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e 
disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de 
medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da 
saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.

D) a análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades complementares de apoio ao processo de 
trabalho da Vigilância em Saúde.

E) deverá contemplar toda a população em território nacional, sem discriminação ou priorização de territórios e grupos 
populacionais, incluindo intervenções intersetoriais como premissa para efetividade das ações.

65. A década de 1980 registra importantes movimentos de referência ao desenvolvimento de ideias de Promoção da Saúde 
em todo o mundo. Um dos mais importantes documentos históricos estabelece um conjunto de valores: “Vida, saúde, 
solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e ação conjunta, entre outros, e como 
resultado de diversas estratégias, nas quais a melhoria da qualidade de vida e saúde se insere.” Que documento é esse?

A) Declaração de Adelaide.
B) Informe Lalonde.
C) Carta de Ottawa.
D) Declaração de Jacarta.
E) Carta do Caribe.

66. São temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) estabelecidos na Portaria N° 2.446/ 2014, 
exceto:

A) alimentação saudável.
B) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
C) prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
D) promoção do desenvolvimento sustentável.
E) ampliação do Programa Nacional de Imunização.

67. No que se refere às quatro principais causas de mortalidade proporcional no Brasil, segundo capítulos da Classificação 
Internacional das Doenças (CID-10) nos últimos anos (2016/2017), assinale a alternativa que apresenta a ordem correta 
(da maior para a menor).

A) Doenças do Aparelho Circulatório -  Neoplasias -  Causas Externas -  Doenças do Aparelho Respiratório.
B) Causas Externas -  Doenças do Aparelho Circulatório -  Neoplasias -  Doenças do Aparelho Respiratório.
C) Neoplasias -  Doenças do Aparelho Circulatório -  Doenças do Aparelho Respiratório -  Causas Externas.
D) Doenças do Aparelho Circulatório -  Causas Externas -  Neoplasias -  Doenças do Aparelho Respiratório.
E) Neoplasias -  Doenças do Aparelho Respiratório -  Causas Externas -  Doenças do Aparelho Circulatório.



68. O esquema apresentado na Figura 1, abaixo, foi elaborado considerando a ocorrência e duração de uma determinada 
doença X em um grupo de 15 pessoas, em um intervalo de 18 meses (de janeiro de 2017 a junho de 2018). Quais 
doenças apresentam esse tipo de comportamento (ocorrência X duração)?

Fig. 1 Ocorrência e duração de uma doença X em um grupo de 15 pessoas, num intervalo de 18 meses.

1) Leucemia aguda
2) Dengue clássica
3) Influenza
4) Hanseníase
5) Leishmaniose visceral

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 4.
B) 1, 2 e 3.
C) 3, 4 e 5.
D) 2, 3 e 5.
E) 1, 2, 4 e 5.

69. De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde (Saúde Brasil 2015/2016) sobre a morbimortalidade por
Causas Externas, é correto afirmar que:

A) as causas externas são a segunda causa de morte entre os homens jovens (15 a 29 anos), dentre as quais 
destacam-se os homicídios, seguidos pelos Acidentes de Transporte Terrestre e os suicídios.

B) homicídios e suicídios seguem padrões distintos. Vítimas de homicídio são homens, jovens, negros, de regiões mais 
pobres, em exclusão social; o suicídio distingue-se por ocorrer em idosos, brancos e de localidades mais ricas.

C) a mortalidade por Acidentes de Transporte Terrestre no Brasil tem apresentando tendência de crescimento, tendo 
como as principais vítimas fatais os pedestres, seguidos pelos motociclistas e ocupantes de veículos.

D) quando se refere à violência contra a mulher, quando comparadas as taxas de mortalidade de vítimas de violência 
notificadas com as taxas de mortalidade geral para o sexo feminino, observou-se que em todos os casos as vítimas 
de violência notificadas tiveram menores taxas de mortalidade.

E) a taxa de mortalidade por suicídio, em ambos os sexos, no Brasil, mostrou-se maior que a ocorrida no mundo. Na 
população indígena, o suicídio manteve-se como primeira causa de morte até os 29 anos, independente do sexo.



70. De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde (Saúde Brasil 2015/2016) sobre a saúde materno-infantil, é 
correto afirmar que:

A) o parto cesáreo confere benefícios para muitas gestantes e recém-nascidos, quando sua indicação é bem 
determinada. No Brasil, a taxa de cesáreas vem apresentando redução nos últimos anos, já sendo inferior à 
proporção de partos vaginais, embora ainda com resultados não condizentes com o preconizado pela Organização 
Mundial da Saúde.

B) a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) do Brasil reduziu em cerca de 70% desde 1990, porém esse declínio não foi 
suficiente para o país atingir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de redução em 2/3 da 
mortalidade infantil até 2015.

C) a queda da mortalidade infantil no Brasil, que beneficiou de maneira uniforme a população do país nas últimas 
décadas, está associada a uma série de melhorias nas condições de vida e na atenção à saúde da criança, em 
relação a questões como segurança alimentar e nutricional, saneamento básico e vacinação.

D) analisando as componentes da mortalidade infantil, verifica-se que, apesar da expressiva redução, o componente 
pós-neonatal ainda concentra as maiores taxas no país.

E) as principais causas de óbito nos componentes neonatal precoce e neonatal tardio são os fatores maternos e 
perinatais, seguidos das malformações congênitas.

71. Em relação ao envelhecimento populacional e à saúde da população idosa no Brasil, analise as proposições abaixo.

1) O Brasil envelhece rapidamente e a expectativa de vida aumenta. De acordo com o IBGE, em 1940, a expectativa de 
vida do brasileiro era de 45,5 anos, sendo 42,9 para homens e 48,3 anos para mulheres. Em 2017, a expectativa de 
vida no país chegou a 76 anos, sendo 72,5 para homens e 79,2 para mulheres.

2) As causas mais frequentes de morte entre idosos são as doenças isquêmicas do coração, as doenças 
cerebrovasculares e as mortes por influenza e pneumonia. Os idosos brancos apresentam taxas mais elevadas de 
mortalidade por doenças hipertensivas e diabetes, quando comparados aos idosos pretos/pardos.

3) A compressão de morbidade, na qual se dá o adiamento da idade de início de morbidades (ou incapacidades), o 
período de vigor adulto é ampliado e o tempo de vida vivido com morbidades concentra-se em um curto período que 
antecede a morte, é uma característica cada vez mais crescente em países subdesenvolvidos.

4) Embora as mulheres apresentem maior expectativa de vida, quando comparadas aos homens, elas possuem menor 
número de anos a serem vividos livres de incapacidade funcional.

Estão corretas, apenas:

A) 1, 2 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 2, 3 e 4.
E) 1 e 3.

72. Para atender à demanda do gestor municipal, foi solicitado à equipe técnica da Secretaria de Saúde o cálculo dos 
seguintes indicadores: I -  Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada; II -  Número de casos novos de 
sífilis congênita em menores de 1 ano de idade; e III -  Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial -  CAPS. Quais 
sistemas de informações em saúde deverão ser consultados para estimar os referidos indicadores?

A) I -  Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS); II -  Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); III -  Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) e Dados 
populacionais (IBGE).

B) I -  Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Dados populacionais (IBGE); II -  Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan); III -  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Dados
populacionais (IBGE).

C) I -  Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Dados populacionais (IBGE); II -  Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (Sinasc); III -  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Dados populacionais
(IBGE).

D) I -  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS); II -  
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc); III -  Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e 
Dados populacionais (IBGE).

E) I -  Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Dados populacionais (IBGE); II -  Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) e Dados populacionais (IBGE); Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e Dados populacionais (IBGE).



73. As pirâmides etárias abaixo referem-se a duas cidades brasileiras (A e B), no ano de 2010. Analise as imagens e assinale 
a alternativa correta.

Fig. 2 Pirâmides etarias das cidades A e B no ano de 2010.
Fonte: IBGE

A) A proporção entre homens e mulheres em ambas as pirâmides demonstra um expressivo predomínio da população 
feminina em todas as faixas etárias.

B) A cidade “A” demonstra uma redução das taxas de natalidade e aumento da mortalidade e da expectativa de vida. A 
cidade “B” apresenta características compatíveis com alta natalidade, alta mortalidade, mas com expectativa de vida 
intermediária.

C) A cidade “A” demonstra uma redução das taxas de natalidade e mortalidade e aumento da expectativa de vida. A 
cidade “B” apresenta características compatíveis com alta natalidade, alta mortalidade e menor proporção de idosos.

D) As características da cidade “A” são compatíveis com regiões mais industrializadas e com baixo desenvolvimento 
socioeconômico. Já a cidade “B” demonstra maior proporção de jovens, cenário compatível com regiões em 
desenvolvimento.

E) A cidade “B” apresenta pirâmide compatível com a terceira fase da transição demográfica.

74. Sobre os Indicadores de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

A) 'Prevalência' é o número total de casos de uma doença, novos e antigos, existentes em um determinado local e 
período. É um termo descritivo da força com que subsistem as doenças nas coletividades.

B) Taxas de prevalência são valiosas para o planejamento, em função do conhecimento do número e doentes 
existentes na comunidade. Para fins epidemiológicos (identificação de fatores de risco, por exemplo), as medidas de 
incidência são mais efetivas.

C) O Índice de Swaroop-Uemura mede a mortalidade proporcional de 50 anos ou mais, ou seja, a proporção de óbitos 
ocorridos em indivíduos de 50 anos ou mais. Em geral, quanto maior a proporção de óbitos de adultos maduros e 
idosos, melhor é a condição de vida e saúde da população.

D) A curva de Nelson Moraes, quando se apresenta em formato de “L” ou curva tipo 2, corresponde a localidades com 
elevadas condições de vida.

E) A Taxa de Ataque, sempre expressa em percentagem, nada mais é do que uma forma especial de incidência. É 
usada quando se investiga um surto de uma determinada doença em um local onde há uma população bem definida.

75. Na cidade de Primavera foram registrados, no ano de 2017: 2.000 nascidos vivos; 14 óbitos fetais e 25 óbitos infantis, dos
quais 9 ocorreram entre 0 e 6 dias, e 10 entre 7 e 27 dias. Com base nessas informações, assinale a alternativa que
corresponde, respectivamente, à Taxa de Mortalidade Perinatal e à Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal.

A) 9,5/1.000 e 7,0/1.000.
B) 7,0/1.000 e 5,0/1.000.
C) 11,5/1.000 e 3,0/1.000.
D) 12,5/1.000 e 3,0/1.000.
E) 4,5/1.000 e 8,5/1.000.



76. Na cidade de Primavera foram diagnosticados 46 casos de tuberculose entre 1 ° de janeiro e 30 de junho de 2017. O total 
de casos ativos em 30 de junho era 364. A população de Primavera era de 190.000 habitantes. Assinale a alternativa que 
apresenta a incidência de tuberculose em Primavera durante esse período e a prevalência de tuberculose em Primavera, 
em 30 de junho de 2017, respectivamente.

A) 24,3/100.000 e 191,6/100.000.
B) 24,2/100.000 e 237,6/100.000.
C) 12,6/100.000 e 191,6/100.000.
D) 24,3/100.000 e 193,0/100.000.
E) 24,2/100.000 e 237,6/100.000.

77. No terceiro domingo de fevereiro de 2019, celebrou-se numa comunidade de 500 habitantes um baile de carnaval, ao qual 
assistiram 280 pessoas. Nas últimas duas semanas de março, o posto de saúde local atendeu 90 pessoas que foram se 
consultar devido a prurido intenso e erupção cutânea papulovesicular. 79 delas haviam estado no baile. Dos 150 homens 
participantes desse evento social, 55 adoeceram. Com base nessas informações, analise as proposições abaixo.

1) A situação apresentada corresponde a um surto, possivelmente de fonte comum.
2) A taxa de ataque nos participantes da festa foi de 28,2%.
3) A prevalência de exposição foi baixa. Observou-se que o lapso transcorrido entre a exposição e a aparição dos 

primeiros casos foi por volta de 4 semanas.
4) A doença afetou predominantemente homens, com uma taxa de ataque de 36,7%.
5) A taxa de ataque nas mulheres foi de 28,5%.

Estão corretas, apenas:

A) 2 e 5.
B) 1, 2 e 3
C) 1, 2 e 4
D) 1 e 3.
E) 2, 4 e 5

78. Sobre o Planejamento Estratégico Situacional -  PES, sistematizado originalmente pelo economista chileno Carlos Matus,
é incorreto afirmar que:

A) a concepção de planejamento presente na obra de Matus parte, necessariamente, da articulação planejamento e 
governo. Pretende resgatar, portanto, o planejamento como método de governo.

B) o momento estratégico do p Es centra-se na análise da viabilidade do plano, na identificação do "que pode ser”.
C) é no momento explicativo que deve se dar o cálculo para a superação dos obstáculos que se colocam para a 

efetivação de mudanças, relativos à escassez de recursos sejam econômicos, sejam políticos ou institucionais- 
organizacionais.

D) é o momento tático-operacional que articula o planejamento situacional de conjuntura com o planejamento de 
situações-perspectivas.

E) o momento normativo corresponde ao desenho de como deve ser a realidade, que, no planejamento tradicional, se 
confunde com todo o processo de planejamento. Significa a operação que supere os problemas cruciais (chamados 
de nós críticos), permitindo estabelecer as operações que, em diferentes cenários, levam à mudança da situação 
inicial em direção à situação objetivo.

79. O planejamento -  e instrumentos resultantes de seu processo, como planos e relatórios -  é objeto de grande parte do
arcabouço legal do SUS, quer indicando processos e métodos de formulação, quer como requisitos para fins de repasse
de recursos e de controle e auditoria. Assim, sobre os Instrumentos de Gestão do SUS, analise as proposições abaixo.

1) O Plano de Saúde (PS), elaborado para um período de 4 anos, compatível com o período da gestão, é o instrumento 
que norteia todas as medidas e iniciativas em cada esfera de gestão, as quais devem ser expressas nas respectivas 
Programações Anuais de Saúde.

2) A Programação Anual de Saúde (PAS) operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, tendo como 
horizonte temporal o período definido para o exercício orçamentário, e tem como bases legais para a sua elaboração 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

3) O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da 
execução da PAS e deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, 
em audiência pública na Conselho de Saúde.

4) A Programação Geral de Ações e Serviços de Saúde (PGASS) consiste em um processo de negociação e 
pactuação entre os gestores, em que são definidos os quantitativos físicos e financeiros das ações e serviços de 
saúde a serem desenvolvidos, no âmbito regional, partindo da realidade municipal.

Estão corretas, apenas:

A) 2 e 4.
B) 1, 2 e 3.
C) 1, 2 e 4.
D) 1 e 3.
E) 3 e 4.



80. Sobre o Relatório Anual de Gestão e o Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SargSUS), é incorreto afirmar que:

A) o Relatório de Gestão é o instrumento de elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados 
alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem 
necessários no Plano de Saúde.

B) o Relatório deve conter as diretrizes, os objetivos e indicadores do Plano de Saúde, as metas do PAS previstas e 
executadas, a análise da execução orçamentária, as recomendações necessárias, incluindo eventuais 
redirecionamentos do Plano de Saúde.

C) o Relatório de Gestão deve ser enviado ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao 
da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo.

D) o SargSUS é uma ferramenta eletrônica de apoio aos estados e municípios para a elaboração e envio do Relatório 
de Gestão, desenvolvida e disponibilizada em 2010 pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde em conjunto com o DATASUS. Por se constituir numa ferramenta eletrônica de apoio, sua 
alimentação por parte de estados e municípios se dá em caráter não obrigatório.

E) o SargSUS permite a busca ao Relatório de Gestão (RG) e ao Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 
registrados no sistema a qualquer cidadão, sendo uma importante ferramenta de controle social.


