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INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1.  Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2. Confira sua prova para ver se está de acordo com o Edital; o candidato terá 30 minutos para fazer sua 
reclamação em caso de questões ilegíveis, alternativas incompletas e troca, se for o caso, por outro 

caderno. 

3. As reclamações sobre demais aspectos da prova deverá ser registradas em ata de sala. 

4. Após 1 hora do início da prova o candidato que necessitar poderá deixar a sala acompanhado 
pelo fiscal volante. 

5. A prova é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, 

sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. 
Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de sala. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o quadro 

correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada 
marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas 
pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda 

apenas da questão pelo candidato.  

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso. 

10. Ao deixar a sala de prova o candidato deverá entregar o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE 

PROVA, exceto no caso de o candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento, 
neste caso ele poderá levar apenas o caderno de prova.  

11. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e o preenchimento 
do cartão-resposta. 

BOA PROVA! 

 
Disciplinas 

Língua Portuguesa 10 Questões 

Matemática 05 Questões 

Informática 05 Questões 

Conhecimentos Específicos 20 Questões 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
Em Londres, áreas verdes compensam o trânsito pesado 
Numa primeira visita, a densa malha viária que forma Londres pode dar a impressão de ser 
impenetrável: não há um centro único para servir como orientação, e sim, diferentes áreas 
de interesse. 
Felizmente, os tons de cinza e marrom e o trânsito intenso, são devidamente aliviados pela 
abundância de parques, praças e áreas verdes espalhados pela cidade, como o Hyde Park 
e o mais bucólico Hampstead Heath, todos bem mantidos. 

Disponível em: www.folhauol.com.br 
 
1. A palavra utilizada pelo jornalista que revela e desenvolve a sua opinião é: 
 
a) Numa. 
b) Pode. 
c) Não. 
d) Felizmente. 
e) Bem. 
 
2. A função sintática desse termo na oração é: 
 
a) Aposto. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento nominal. 
d) Predicativo do sujeito. 
e) Objeto direto. 
 
3. Em “e o mais bucólico Hampstead Heath”, a palavra bucólico pode ser substituída por: 
 
a) Singelo. 
b) Citadino. 
c) Melancólico. 
d) Movimentado. 
e) Rústico. 
 
Leia o texto para responder às questões 4, 5, 6 e 7:  
 
Entrevista de Joss Stone  
 
O Globo: Em apenas cinco anos de carreira você já teve quatro empresários. Dizem que 
você é muito rebelde e que é muito difícil lidar com você e gerenciar a sua carreira. É 
verdade?  
JS: É verdade, sim. Sou muito rebelde... Não gosto de gente que me dê ordens. Eu só faço 
o que quero, só gravo canções nas quais eu acredito. Não nasci para obedecer. Isso quer 
dizer que eu sou rebelde? Sou mesmo... Na minha vida mando eu.  

Disponível em: oglobo.globo.com 
 
4. Na frase “Dizem que você é muito rebelde e que é muito difícil lidar com você e gerenciar 
a sua carreira”, o sujeito do verbo dizer é: 
 
a) Simples. 
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b) Composto. 
c) Indeterminado. 
d) Desinencial. 
e) Inexistente. 
 
5. O entrevistador empregou esse tipo de sujeito pois: 
 
a) Um empresário afirmou que Joss é uma pessoa difícil. 
b) Os quatro empresários disseram que ela é rebelde. 
c) Não é possível identificar quem fez o comentário. 
d) Tira do repórter a responsabilidade pelas críticas. 
e) A carreira dela é difícil de ser gerenciada. 
 
6. As orações destacadas na questão 4 se classificam sintaticamente como: 
 
a) Subordinadas substantivas objetivas diretas. 
b) Subordinadas substantivas objetivas indiretas. 
c) Subordinadas substantivas subjetivas. 
d) Subordinadas substantivas completiva nominal. 
e) Subordinadas substantivas predicativa. 
 
7. Quanto à transitividade, o verbo dizer se classifica como: 
 
a) Verbo de ligação. 
b) Verbo transitivo direto. 
c) Verbo transitivo indireto. 
d) Verbo bitransitivo. 
e) Verbo intransitivo. 
 
Leia o texto para responder às questões 8, 9 e 10:  
 
Todas as cartas de amor são 
Ridículas. 
Não seriam cartas de amor se não fossem 
Ridículas. 
 
Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 
Como as outras, 
Ridículas. 
 
Mas, afinal, 
Só as criaturas que nunca escreveram Cartas de amor 
É que são 
Ridículas. 
[...] 
Fernando Pessoa. O almirante louco. São Paulo: SM, 2007. p. 42-43 (Coleção Comboio de 
Corda). 
 
8. No final do fragmento do poema é possível concluir que: 
 
a) As cartas de amor são ridículas. 
b) Quem escreve cartas de amor é ridículo. 
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c) Quem ama é ridículo. 
d) Quem ama e não escreve cartas de amor é ridículo. 
e) Quem não ama é ridículo. 
 
9. No verso “Também escrevi em meu tempo cartas de amor”, a locução adjetiva que 
caracteriza o núcleo do complemento do verbo é: 
 
a) Também escrevi. 
b) Em meu. 
c) Meu tempo. 
d) Cartas de. 
e) De amor. 
 
10. A função sintática dessa locução adjetiva é: 
 
a) Complemento nominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Predicativo do sujeito. 
e) Predicativo do objeto. 

 
QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

Questões numeradas de 11 a 15 
 

11. Um Comerciante reajustou o preço de um determinado produto fazendo dois aumentos 
sucessivos, seguidos de um desconto. Sendo que o primeiro foi um aumento de 10 %, o 
segundo um aumento de 20% e, em seguida, um desconto de 30%. Sendo assim, o preço 
do produto: 

 
a) Não sofreu alteração 
b) Diminuiu de 7,6% 
c) Aumentou de 7,6% 
d) Diminuiu 10% 
e) Aumentou 1% 
 
12. Um reservatório em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 
cm, 2m e 30 dm, está cheio de água até a metade, pode-se afirmar que o volume de água 
contido no reservatório é: 

 
a) 3 𝑙 
b) 30 𝑙 
c) 300 𝑙 
d) 3000 𝑙 
e) 30000 𝑙 
 
13. Dado um capital C, uma taxa positiva i e um sistema de capitalização a juros compostos, 
o montante desta aplicação é uma função do tipo: 

 
a) Quadrática, onde o montante assume um valor máximo. 
b) Linear, pois a taxa de crescimento é constante. 
c) Modular, pois o montante é sempre positivo. 
d) Constante, pois não depende do tempo da aplicação. 
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e) Exponencial, pois cresce em progressão geométrica de razão 𝑞 = 1 + 𝑖. 
 
14. Um terreno circular de raio 10 m deverá ser cercado a partir de uma cerca de arame 
farpado. Para isso, o dono do terreno decidiu que esta cerca terá 5 fios de arame e será 
apoiada sobre algumas estacas fixadas ao redor do terreno. Considerando 𝜋 = 3,14 e 
sabendo que cada rolo de arame contém 50m de arame, ele precisará no mínimo de: 

 
a) 4 rolos de arame. 
b) 5 rolos de arame. 
c) 6 rolos de arame. 
d) 7 rolos de arame. 
e) 8 rolos de arame. 
 

15. O domínio da função 𝑓(𝑥) = √
𝑥2−5𝑥+6

𝑥−3
  é dado por: 

 
a) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 < 2} 
b) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 ≥ 2 𝑒 𝑥 ≠ 3} 
c) {𝑥 ∈ 𝑅; 2 < 𝑥 < 3} 
d) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 ≤ 2} 
e) {𝑥 ∈ 𝑅; 𝑥 > 2} 
 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 

Para responder às próximas 05 questões, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas se 
encontram na configuração padrão de instalação, são originais e que o mouse está 
configurado para destros.  

Dessa forma, as teclas de atalho, menus, barras, ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão 
do fornecedor do software. 

Todas as questões foram elaboradas tendo como plataforma básica o Sistema 
Operacional Windows 2010. 

 
16. A inserção de um hiperlink no texto do Word pode ser realizada através das teclas de 
atalho: 
 
a) Ctrl + H. 
b) Ctrl + I. 
c) Ctrl + J. 
d) Ctrl + K. 
e) Ctrl + W. 
 
17. A velocidade de transferência de dados através da internet é medida em: 
 
a) Giga-Hertz. 
b) Http.  
c) Https. 
d) Kbps. 
e) Megabyte. 
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18. Barreira eletrônica que impede que usuários não autorizados tenham acesso a 
determinados arquivos: 
 
a) Firewall. 
b) Host. 
c) Interface. 
d) Trigger. 
e) Webificar. 
 
19. Essa régua que pode ser exibida na lateral e na parte superior dos documentos do 
Word, na versão 2010 do aplicativo, pode ter sua fixação na tela controlada através do 
menu: 
 
a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Referências. 
e) Revisão. 
 
20. No Windows, quando acionadas simultaneamente, as teclas “Ctrl + Esc” têm a função 
de: 
 
a) Abandonar um download iniciado. 
b) Abrir o menu iniciar. 
c) Encerrar todo e qualquer programa que estiver em uso. 
d) Reiniciar o computador. 
e) Salvar e fechar o documento do Word presente na tela. 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Questões numeradas de 21 a 40 

21. Julgue os itens abaixo: 

I.  A vigilância como instrumento de saúde pública deve ser entendida como um pré-
requisito para a elaboração de programas de saúde e um instrumento para avaliação 
do seu impacto. 

II. Os sistemas de vigilância devem ser úteis também para a identificação dos fatores de 
risco e das populações vulneráveis à exposição de risco, de forma a tornar mais 
efetivas as medidas de controle. 

III. Cada sistema de vigilância será responsável pelo acompanhamento contínuo dos 
eventos mais frequentes, adversos à saúde, com o objetivo de estabelecer as bases 
técnicas, assim como as normas para a elaboração e implementação dos respectivos 
programas de controle. 

IV. A vigilância necessita ser adequada ao nível de complexidade e grau de 
desenvolvimento tecnológico dos sistemas de saúde em que será implantada; 

     
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Existem dois itens falsos. 
b) O item IV é falso. 
c) Apenas um item não é falso. 
d) Apenas o item I é falso. 
e) O item II não é falso. 
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22. A Política Nacional de Promoção da Saúde baseia-se no conceito ampliado de saúde e 
apresenta sua promoção como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no 
âmbito individual e coletivo, com responsabilidades para os três entes federados. Sobre a 
PNPS, é CORRETO afirmar que: 
 
a) A Política Nacional de Promoção da saúde foi aprovada em 2007, no conjunto de 

iniciativas do Pacto pela Saúde. É consenso que ela deve estabelecer relação com as 
demais políticas públicas, incluindo aquelas do setor Saúde, tais como a Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) e a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS), entre 
outras. 

b) Tem como objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e 
riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 
bens e serviços essenciais. 

c) A PNPS adota como princípio a equidade, quando baseia as práticas e as ações de 
promoção de saúde, na distribuição igualitária de oportunidades, considerando as 
especificidades dos indivíduos e a genericidade dos grupos. 

d) A PNPS adota como princípio a intrassetorialidade, que se refere ao processo de 
articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na 
construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, 
corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. 

e) A PNPS adota como princípio a intersetorialidade, quando as intervenções são 
pautadas no reconhecimento da complexidade, potencialidade e singularidade de 
indivíduos, grupos e coletivos, construindo processos de trabalho articulados e 
integralistas. 

 
23. São objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO: 
 
a) Contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na 

participação e no controle social, visando reduzir as desigualdades sistemáticas, 
injustas e evitáveis, com respeito às diferenças de classe social, de gênero, de 
orientação sexual e identidade de gênero, entre gerações étnico-raciais, culturais, 
territoriais e relacionadas às pessoas com deficiências e necessidades especiais. 

b) Promover o empoderamento e a capacidade para tomada de decisão e a autonomia de 
sujeitos e coletividades, por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais e de 
competências em promoção e defesa da saúde e da vida. 

c) Fomentar planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, com base no 
reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades, para favorecer a 
construção de espaços de produção social, ambientes saudáveis e a busca da 
equidade, da garantia dos direitos humanos e da justiça social. 

d) Estabelecer estratégias de comunicação social e mídia, direcionadas ao fortalecimento 
dos princípios e ações em promoção da saúde e à defesa de políticas públicas 
saudáveis. 

e) Contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrassetoriais com as agendas 
nacionais e internacionais. 

 
24. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença de notificação compulsória. 
 
a) Histoplasmose. 
b) Leishmaniose Tegumentar Americana. 
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c) Leishmaniose visceral. 
d) Hantavirose. 
e) Lassa. 
 
25. Considerando o Decreto Nº 7.508/2011, julgue os itens a seguir: 
 

I. Regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para dispor sobre o planejamento do Sistema Único 
de Saúde – SUS, a organização da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. 

II. O decreto considera como Região de Saúde o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde. 

III. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de 
atenção primária e secundária; urgência e emergência; atenção psicossocial; 
vigilância em saúde; e atenção ambulatorial especializada e hospitalar; 

IV. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente: estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; ter 
o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas 
funções no SUS; 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 ocorrida em 
unidades indicadas pela direção do SUS. 

   
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Existem dois itens falsos. 
b) O item IV é falso. 
c) Apenas um item não é falso. 
d) Apenas o item I é falso. 
e) O item II é falso. 
 
26. Analise cada alternativa e assinale a INCORRETA. 
 
a) Ao dar entrada em uma UPA de Pedro II - PI, uma paciente foi atendida 

preferencialmente, passando à frente de pacientes que já estavam aguardando 
atendimento com classificação de risco grave. Tal paciente fora identificada como 
amiga de um servidor influente na cidade, por isso, o seu privilégio. Essa situação 
hipotética fere diretamente o princípio da imparcialidade do SUS. 

b) A lista de doenças notificáveis sempre foi composta por doenças transmissíveis e, mais 
recentemente, alguns países passaram a incluir outros agravos à saúde. 

c) O simples conhecimento do nível da mortalidade de uma população permite fazer 
inferências sobre as condições de saúde dos grupos que a constituem. 

d) Ao dar entrada em uma UPA de Pedro II - PI, uma paciente foi atendida 
preferencialmente, passando à frente de pacientes que já estavam aguardando 
atendimento com classificação de risco grave. Tal paciente fora identificada como 
amiga de um servidor influente na cidade, por isso o seu privilégio. Essa situação 
hipotética fere diretamente o princípio da integralidade do SUS. 

e) Compete ao SUS a revisão periódica da lista oficial de doenças originadas no processo 
de trabalho, tendo na sua elaboração, a colaboração das entidades sindicais. 
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27. A estabilidade dos medicamentos deve ser observada durante o seu armazenamento. 
Assinale a opção que corresponde à forma farmacêutica com maior estabilidade. 
 
a) Comprimido. 
b) Emulsão. 
c) Solução. 
d) Suspensão. 
e) Xarope. 
 
28. A suspensão abrupta do tratamento com glicocorticóides pode causar síndromes 
associadas à retirada dos corticoides, que entre outros, podem apresentar os seguintes 
efeitos indesejados, EXCETO: 
 
a) Anorexia e artralgia. 
b) Depressão e fraqueza. 
c) Hiperglicemia e imunossupressão. 
d) Mialgia e náusea. 
e) Prostração e sonolência. 
 
29. Conforme estudos de Bortoletto & Bochner (1999), o uso indevido de muitas 
substâncias pode acarretar diversas consequências, EXCETO:  
 
a) Dependência. 
b) Reações de hipersensibilidade. 
c) Resistência bacteriana. 
d) Sangramento nasal. 
e) Sintomas de retirada. 
 
30. Conforme o Código de Ética que rege a profissão farmacêutica, é proibido ao 
Farmacêutico, EXCETO: 
 
a) Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial, mediante acordos ou 

dissídios da categoria. 
b) Delegar outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão farmacêutica.  
c) Exercer simultaneamente a medicina. 
d) Fornecer ou permitir que forneçam medicamento ou fármaco para uso diverso da sua 

finalidade. 
e) Rejeitar ser perito ou auditor quando houver envolvimento pessoal ou institucional. 
 
31. De acordo com Brasil (2017), todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 
a) O município é o principal responsável pela saúde pública de sua população. A partir do 

Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor municipal passa a assumir imediata ou 
paulatinamente a plenitude da gestão das ações e serviços de saúde oferecidos em 
seu território. 

b) O principal financiador da saúde pública no país é a União, historicamente, 40% dos 
gastos é feito pelo governo federal, o restante fica por conta dos estados e municípios. 
A União formula políticas nacionais, mas a implementação é feita por seus parceiros 
(estados, municípios, ONGs e iniciativa privada). 

c) O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. Isso ocorre quando o 
gestor local do SUS, não dispondo do serviço de que o usuário necessita, encaminha-
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o para outra localidade que oferece o serviço. Esse encaminhamento e a referência de 
atenção à saúde são pactuados entre os municípios. 

d) Quando o município não possui todos os serviços de saúde, ele pactua (negocia e 
acerta) com as demais cidades de sua região a forma de atendimento integral à saúde 
de sua população. Esse pacto também deve passar pela negociação com o gestor 
estadual. 

e) Todos os estados e municípios devem ter conselhos de saúde compostos por 
representantes dos usuários do SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. Os conselhos são fiscais da aplicação dos recursos públicos 
em saúde. 

 
32 Leia com atenção a definição abaixo: 
 

“Composto químico que bloqueia a transmissão de estímulos nervosos simpáticos 
e parassimpáticos, usados no tratamento da hipertensão arterial”. 

 
De acordo com a farmacologia, ela se aplica a qual tipo de medicamento? 
 
a) Ansiolíticos. 
b) Anticolinestesásicos. 
c) Bloqueadores Neuromusculares. 
d) Ganglioplégicos. 
e) Parassimpatolíticos. 
 
33. O estudo de estoque de uma farmácia tem início na previsão de consumo do material, 
que deve ser sempre considerada como hipótese mais provável dos resultados. A previsão 
de consumo pode ser feita: 
 

I. Por evolução. 
II. Por explicação. 

III. Por predileção. 
IV. Por projeção. 

 
Estão CORRETAS: 
 
a) I, II e III, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV, todas. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) II, III e IV, apenas. 
 
34. Os medicamentos distribuídos nos postos de saúde e em outras unidades públicas são 
adquiridos pelas 3 esferas de governo, sendo que cada esfera de governo deve se 
responsabilizar por um determinado grupo de medicamentos. Qual das afirmativas abaixo 
está INCORRETA sobre esta distribuição de deveres? 
 
a) A insulina humana e os chamados medicamentos estratégicos – incluídos em 

programas específicos, como Saúde da Mulher, Tabagismo e Alimentação e Nutrição 
– são obtidos pelo Ministério da Saúde.  

b) Em média, o governo federal repassa 20% do valor dos medicamentos excepcionais, 
dependendo dos preços conseguidos pelas secretarias de saúde nos processos 
licitatórios.  
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c) Os medicamentos básicos são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais de 
saúde, dependendo do pacto feito na região.  

d) Os medicamentos excepcionais (aqueles considerados de alto custo ou para 
tratamento continuado, como para pós-transplantados, síndromes – como Doença de 
Gaucher – e insuficiência renal crônica) são comprados pelas secretarias de saúde e o 
ressarcimento a elas é feito mediante comprovação de entrega ao paciente.  

e) Os medicamentos para DST/AIDS são comprados pelo Ministério da Saúde e 
distribuídos para as secretarias de saúde. 

 
35. Qual a concentração final de um medicamento que foi diluído a partir de uma solução 
de concentração de 10 mg/mL, de onde foi retirado 1 mL dessa solução e adicionado a 1 
mL de diluente? 
 
a) 1 mg/mL 
b) 2 mg/mL 
c) 5 mg/mL 
d) 10 mg/mL 
e) 20 mg/mL 
 
36. São diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO: 
 
a) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 

integral das ações de promoção da saúde. 
b) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de 

promoção da saúde, em especial, a equidade e o empoderamento individual e 
comunitário. 

c) Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando a eficiência, eficácia, 
efetividade e segurança das ações prestadas. 

d) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas 
verticais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação sociais.  

e) Reconhecer na promoção da saúde, uma parte fundamental da busca da equidade, da 
melhoria da qualidade de vida e de saúde. 

 
37. São exemplos de doenças humanas provocadas por vírus e que para as quais já 
existem vacinas disponíveis, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
EXCETO: 
 
a) Catapora.  
b) Caxumba. 
c) Dengue. 
d) Febre Amarela. 
e) Poliomielite. 
 
38. Segundo Whalen et al. (2016), é um tipo de benzodiazepínico de ação curta: 
 
a) Alprazolam. 
b) Clonazepam. 
c) Diazepam. 
d) Lorazepam. 
e) Oxazepam. 
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39. Todas as afirmativas abaixo estão corretas de acordo com a Constituição Federal, 
EXCETO: 
 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

b) Além de alguns casos previstos em lei, o servidor que exerça funções equivalentes às 
de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder 
o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o 
seu exercício. 

c) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; e a participação da comunidade. 

d) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias apenas através de Concursos Públicos de 
Provas e Títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação.  

e) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 

 
40. Todas as afirmativas abaixo estão corretas de acordo com a Lei 8.080/1990, EXCETO: 
 
a) Em tempo de guerra e havendo interesse unilateral, os serviços de saúde das Forças 

Armadas deverão integrar-se ao Sistema Único de Saúde – SUS, conforme se dispuser 
em convênio que, para esse fim, for firmado.  

b) O acesso aos serviços de informática e base de dados, mantidos pelo Ministério da 
Saúde e pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, será assegurado às 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao 
processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a 
disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.  

c) O Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecerá mecanismos de incentivo à 
participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a 
transferência de tecnologia das Universidades e institutos de pesquisa aos serviços de 
saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.  

d) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão 
integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme seu 
âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.  

e) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema 
Único de Saúde – SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão, dos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.  

  


