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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 Básica 05 Questões 

Conhecimentos Específicos 20 Questões 
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PORTUGUÊS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
 
Texto para as questões 1 - 5. 

 
Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características. 

A primeira é a fama de que fazem bem à saúde. Essa fama é justificada pelos 
nutricionistas. Eles dizem que bebidas ou alimentos feitos a partir da soja aumentam o 
colesterol bom no sangue e são indicados como fonte de cálcio, entre outros nutrientes. A 
segunda característica é bem menos lisonjeira para o grão, nativo da China. Pelo menos 
no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por isso 
que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui. 

Então como se explica que as vendas de sucos de soja tenham crescido em torno 
de 25% ao ano desde 2002? É uma taxa oito vezes maior que a dos refrigerantes 
comuns, segundo o instituto A/C Nielsen, especializado em pesquisas de mercado. A 
explicação está nos pesados investimentos que a indústria de bebidas fez na soja, nos 
últimos cinco anos. O que moveu os grandes fabricantes foi o crescente mercado de 
produtos saudáveis no mundo inteiro. Além disso, as bebidas derivadas de soja são mais 
elaboradas e podem ser vendidas por um preço maior que os sucos comuns – e dar mais 
lucro. 

 
(Disponível em:< http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80476-

8056,00.html>. Acesso em: 15 fev 2020.) 
 

01. Em conformidade com o texto, pode-se afirmar: 
 

I. Um dos motivos dos derivados de soja não serem comercializados no Brasil é 
devido ao seu sabor desagradável. 

II. O tratamento especial da soja pelas indústrias rendem aos fabricantes maiores 
lucros. 

III. Os investimentos na soja se deram pelo sucesso do grão ser taxado pelos seus 
ricos valores nutritivos.  

IV. As bebidas derivadas da soja não são consideradas bebidas comuns, mesmo que 
no Brasil o seu sabor seja desagradável. 

 
É VERDADEIRO o que se afirma em: 
 
a) II e IV apenas. 
b) I, II e III apenas. 
c) I, III e IV apenas. 
d) II e III apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
02. “Os produtos derivados de soja sempre foram conhecidos por duas características.” 
Na reconstrução dessa ideia, tem-se:  
 

“É de conhecimento de todos que, os produtos extraídos dos grãos de soja são 
possuidores de pelo menos duas características bastante pecuriares”.  

 
Na retextualização foi utilizado um recurso intertextual conhecido como: 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80476-8056,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR80476-8056,00.html
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a) Intertextualidade. 
b) Perífrase. 
c) Paráfrase. 
d) Alusão. 
e) Síntese. 
 
03. “[...] bem menos lisonjeira para o grão, nativo da China.” A palavra sublinhada pode 
ser substituída, sem prejuízo semântico para o texto, por: 
   
a) Natal. 
b) Genuíno. 
c) Inato. 
d) Adventício. 
e) Exótico. 
 
04. “Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor 
desagradável. E é por isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito 
sucesso por aqui.” Aponte a alternativa que, ao alterar a pontuação, mantém a mesma 
função semântica e correção gramatical.  
 
a) Pelo menos, no Brasil a soja sempre foi tida como um alimento de sabor 

desagradável. E, é por isso, que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito 
sucesso por aqui. 

b) Pelo menos, no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor 
desagradável. E, é por isso que, as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito 
sucesso por aqui. 

c) Pelo, menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor 
desagradável. E é por isso que, as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito 
sucesso por aqui. 

d) Pelo menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor 
desagradável e, é por isso que as bebidas derivadas de soja, nunca fizeram muito 
sucesso por aqui. 

e) Pelo menos, no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor 
desagradável, e é por isso, que as bebidas derivadas de soja, nunca fizeram muito 
sucesso por aqui. 

 
Textos complementares para esta questão 
 

 TEXTO I

 
(Disponível em:<https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas>. 

Acesso em: 15 fev 2020.) 
 

https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas
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TEXTO II 
 

 
(Disponível em:<https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas>. 

Acesso em: 15 fev 2020.) 
 
05. Na perspectiva de Bechara (2009), a língua possui unidades que são capazes de unir 
orações em um mesmo enunciado, nomeadas pela gramática prescritiva de conjunções. 
As conjunções são dispostas em dois tipos: coordenadas e subordinadas.   

 
Nas tiras apresentadas nesta questão, é possível identificarmos dois tipos de 

conjunções coordenadas, uma com ideia de soma e outra com ideia de oposição, 
respectivamente. Por conseguinte, no fragmento do texto base da questão anterior, “Pelo 
menos no Brasil, a soja sempre foi tida como um alimento de sabor desagradável. E é por 
isso que as bebidas derivadas de soja nunca fizeram muito sucesso por aqui.”, há estrita 
relação linguística com uma das tirinhas apresentadas nesta questão, expressando a 
mesma circunstância de: 

 
a) TEXTO I - circunstância de soma, tendo em vista que a conjunção coordenada “e” é 

classificada pela gramática normativa como aditiva, tanto no texto base como na tira. 
b) TEXTO I - circunstância de soma, uma vez que, devido à pontuação do fragmento do 

texto base, a conjunção “e” sofre alteração semântica, tendo o mesmo sentido de “e 
não” na tira.  

c) TEXTO II - circunstância de oposição, porque a conjunção coordenada “mas” é 
classificada pela gramática normativa como adversativa, tanto no texto base como na 
tira.         

d) TEXTO II - circunstâncias de soma e oposição, visto que as conjunções coordenadas 
“e” e “mas” são classificadas pela gramática normativa como aditiva e adversativa, 
tanto no texto base como na tira. 

e) TEXTO II - circunstância adversativa, porquanto devido à pontuação do fragmento do 
texto base, a conjunção “e” sofre alteração semântica, tendo o mesmo sentido de 
“mas também” na tira.                

 
Texto para esta questão 

https://www.todoestudo.com.br/portugues/oracoes-coordenadas
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(Disponível em:<http://asemanacuritibanos.com.br/2.1175/da-crase-sabe-se-o-

qu%C3%AA-1.2101367>. Acesso em: 16 fev 2020.) 
 
06. Em conformidade com o bom uso da crase quando relacionada à ideia de movimento 
já prescrita na gramática normativa, mencionada na tira em análise, assinale a frase 
INCORRETA quanto ao uso ou não do assento grave.    
 
a) Vou à Bahia. 
b) Fui a Roma. 
c) Fui a Roma antiga. 
d) Vou à velha Curitiba. 
e) Vou à praia amanhã. 
 

Texto para as questões 7 - 8. 
O evento 

 
“O pai lia o jornal – notícias do mundo. O telefone tocou tirrim-tirrim. A mocinha, 

filha dele, dezoito, vinte, vinte e dois anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu: ‘Alô. Dois 
quatro sete um dois cinco quatro. Mauro!!! Puxa, onde é que você andou? Há quanto 
tempo! Que coisa! Pensei que tinha morrido! Sumiu! Diz! Não!?! É mesmo? Que 
maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher? Ah! Que bom!... Vem logo. Não vou sair 
não’. Desligou o telefone. O pai perguntou: ‘Mauro teve um filho?’ A mocinha respondeu: 
‘Não. Casou’.”  

 
MORAL: JÁ NÃO SE ENTENDEM OS DIÁLOGOS COMO ANTIGAMENTE(FERNANDES, Millôr. 

Evento. In: FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 78-79.)  

   
07. Apresente a afirmativa que traz o nome do gênero textual classificado no texto em 
destaque e a sequência tipológica predominante nele, respectivamente. 
  
a) Narração e fábula.  
b) Fábula e narração.  
c) Telefonema e narração. 
d) Narração e telefonema.  
e) Fábula e telefonema. 

 
08. Pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
a) O pai tem um conhecimento de mundo que lhe permite supor que Mauro teve um 

filho, já que a mocinha dissera: “Que maravilha! Meus Parabéns!!! Homem ou 
mulher?” Entretanto, houve uma quebra da linguagem artificial ao se aproximar da 

http://asemanacuritibanos.com.br/2.1175/da-crase-sabe-se-o-qu%C3%AA-1.2101367
http://asemanacuritibanos.com.br/2.1175/da-crase-sabe-se-o-qu%C3%AA-1.2101367
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linguagem natural, quando a filha responde que Mauro havia se casado; essa quebra 
confirma-se na moral apresentada.  

b) O conhecimento de mundo do pai é limitado e age em desconformidade com o texto 
apresentado, uma vez que ao perceber o que Mauro dissera à mocinha, na reação 
dela em: “É mesmo? Que maravilha! Meus parabéns!!! Homem ou mulher?” é 
aplicado, no fim do texto, uma moral divergente com a realidade, já que o mundo 
moderno difere do “de antigamente” e, consequentemente, as nuances textuais são 
feitas em conformidade com os textos usuais.    

c) Percebe-se que, todas as análises interpretativas do texto são auferidas pelo narrador 
em 1ª pessoa, no qual consegue manipular o sentido do texto para o leitor. Assim, o 
texto por si consegue cumprir o processo de construção de sentido, dispensando 
todos os pressupostos e subentendidos.  

d) No texto, há apenas a presença de coesão em um nível microtextual, uma vez que há 
quebra da linguagem natural ao se aproximar da linguagem artificial, quando a 
mocinha responde que Mauro havia se casado; essa quebra confirma-se na moral em 
destaque.  

e) A moral apresentada no texto é prova categórica do entendimento do pai de todo o 
contexto discursivo, já que a ideia central da tessitura textual gira em torno do que foi 
dito pela mocinha em: “Homem ou mulher? Ah! Que bom!...”, fazendo o narrado 
observador ironizar o suposto casamento de Mauro, no qual se dá de forma 
desconhecida, posto que não se sabe se foi com um homem ou uma mulher.         

 
09. Na fala, “[...] A mocinha, filha dele, dezoito, vinte, vinte e dois anos, sei lá, veio lá de 
dentro, atendeu [...]” há quebra de entoação do narrador observador. Nessa perspectiva, 
a construção de sentido se dá: 
 
a) Porque a ausência de vírgula configura-se em “erro de português”, tão comum na 

linguagem oral. 
b) Tendo em vista o narrador transcrever a observação de igual modo como aconteceu, 

ocasionando um “erro” de ortografia, já que a linguagem escrita é divergente da 
linguagem oral. 

c) De forma falha, portanto é fácil identificar que o narrador erra os padrões da escrita, já 
que poderia omitir esta parte: “[...] dezoito, vinte [...]”, na qual não traz qualquer 
sentido/informação ao texto.  

d) Porque o texto foi escrito em conformidade com o contexto anunciativo de realização, 
em que existe proximidade das marcas de oralidade na linguagem escrita.  

e) Por conta da quebra de sentido presente neste fragmento semelhante ao analisado: 
“Alô. Dois quatro sete um dois cinco quatro”, no qual, em decorrência da ausência de 
entoação,  fere a gramática normativa.   

 
10.  Nas palavras entristecer e entardecer, temos os seguintes elementos mórficos: 
prefixo, radical e sufixo. Dentre os processos de formação das palavras elas se 
enquadram como: 
 
a) Composição por justaposição. 
b) Composição por aglutinação. 
c) Derivação prefixal. 
d) Derivação sufixal. 
e) Derivação parassintética. 
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MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 11 a 15 

 
11. Sobre conjuntos numéricos é CORRETO afirmar que: 
 
a) O Conjunto 𝑍 dos números inteiros é fechado em relação às operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 
b) A Soma de números Irracionais pode resultar em um Número Racional. 
c) O número 0,65656565... é irracional. 
d) O quadrado de números irracionais é sempre irracional. 
e) A raiz quadrada de todos os números inteiros é real. 

 

12. O valor da série geométrica 1 +  
1

2
+

1

4
+

1

8
+

1

16
+ ⋯ é 

 

a) 2 

b) 3 

c) 
3

2
 

d) 4 

e) 
5

2
 
 

13. Ao dirigir com velocidade constante de 80 km/h, um carro faz um determinado 
percurso em 4 horas. Caso resolva andar com velocidade constante de 50 km/h ele fará o 
mesmo trajeto em: 

 
a) 6 horas e 40 min. 
b) 6 horas e 32 min. 
c) 6 horas e 24 min. 
d) 6 horas e 16 min. 
e) 6 horas e 8 min. 

 
14. Um certo capital C aplicado a juros compostos de 5% a.m rendem, durante 10 meses, 
um montante de R$ 16.288,95. Se aplicássemos este mesmo capital a juros simples de 
6% a.m, no mesmo período de tempo, teríamos juros de: 

 
a) R$ 5.400,00. 
b) R$ 5.550,00. 
c) R$ 5.700,00. 
d) R$ 5.850,00. 
e) R$ 6.000,00. 
 
15. Uma indústria registra queda em sua produção ano a ano. Em 2009, ela produziu 
2000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a cair 
segundo a lei 𝑦 =  2000. (0,9)𝑥, onde x representa o número de anos passados a partir de 
2009.  
Seguindo esta lei, o número de unidades produzidas em 2019 está próximo de: 
 

a) 1.000. 
b) 900. 
c) 800. 
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d) 700. 
e) 600. 

 
INFORMÁTICA 

Questões numeradas de 16 a 20 
 

Para responder às próximas 05 questões abaixo, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas 
encontram-se 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. Local que deve ser acessado para se verificar os últimos sites visitados na internet: 
 
a) Configurações. 
b) Downloads. 
c) Favoritos. 
d) Ferramentas. 
e) Histórico. 
 
17. Maneira simples de se interromper o download de um arquivo que está sendo baixado 
para seu computador sem prejudicar o funcionamento de outros aplicativos ou conexões 
que estejam ativos no momento: 
 
a) Acionando a tecla Esc. 
b) Desligando o computador. 
c) Fechando o navegador. 
d) Pressionando o comando Ctrl + Esc. 
e) Reiniciando o computador. 
 
18. No Excel NÃO há como se mesclar: 
 
a) Duas células formando ou quadrado ou retângulo. 
b) Duas colunas e duas linhas formando uma letra “L”. 
c) Duas colunas formando um retângulo. 
d) Duas linhas formando o retângulo. 
e) Várias células adjacentes formando um trecho de coluna ou de linha. 
 
19. O Microsoft Word possibilita o uso de Combinações de teclas (no teclado) para aplicar 
Formatação no Texto, Abrir Caixas de Ferramentas de Formatação, Criar novos 
documentos, entre outros. Qual combinação de Teclas pode ser usada no Microsoft Word 
para Abrir a Caixa de Formatação de Fonte (Janela de Formatação de Fonte), caixa esta 
que tem opções como Formatação de Estilo de Fonte, Tamanho de Fonte, Tachado, 
Sobrescrito, entre outras? 
 
a) Pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla D. 
b) Pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla F. 
c) Pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla D. 
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d) Pressionar a tecla Shift juntamente com a tecla F. 
e) Pressionar as teclas Ctrl e Shift juntamente com a tecla E. 
 
20. Por quanto tempo um arquivo pode ficar na lixeira? 
 
a) Até que o computador seja desligado ou reiniciado. 
b) Não há como prever, vai depender da configuração de armazenamento da lixeira. 
c) No máximo por um ano, depois desse período vai automaticamente para a “nuvem”. 
d) Para sempre, a capacidade de armazenamento da lixeira é sem limite. 
e) Por tempo determinado, dias, semanas, meses ou até mesmo anos, vai depender da 

configuração de tempo dada pelo operador. 
 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Questões numeradas de 21 a 40 

 
21. Quanto às cúspides de trabalho, assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Cúspides vestibulares dos dentes inferiores.  
II. Cúspides palatinas dos dentes superiores. 

III. Cúspides linguais dos molares inferiores. 
IV. Cúspides vestibulares dos molares superiores.  

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, III e IV. 
d) III e IV. 
e) IV. 
 
22. Contra indicação para a realização da técnica da gengivectomia: 
 
a) Região retromolar encoberta por tecido epitelial.  
b) Área com indicação de trabalho protético reparador.  
c) Hiperplasia gengival. 
d) Cárie subgengival e estreita faixa de gengiva inserida. 
e) Bolsas com profundidades diferentes em um mesmo segmento.  
 
23. Conduta clínica mais indicada no caso de uma hiperemia pulpar:  
 
a) Antibiótico terapia. 
b) Proteção pulpar indireta. 
c) Proteção pulpar direta. 
d) Drenagem. 
e) Pulpectomia. 

 
24. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. A retração gengival é um problema reversível. 
II. A retração gengival nunca causa sensibilidade.  

III. A retração gengival, por si só, não causa a perda de um dente.  
 
a) I, apenas. 
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b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
25. Processo de perda de estrutura dental associada a estresse mastigatório, causando 
um rompimento das ligações químicas dos cristais de esmalte na vestibular e na cervical 
dos dentes afetados geralmente afetam regiões subgengivais:  
 
a) Atrito. 
b) Cárie. 
c) Abfração. 
d) Abrasão. 
e) Erosão. 

 
26. Dentre as opções abaixo, apenas uma configura vantagem para o uso da técnica de 
colagem de fragmentos dentais. Assinale-a:  
 
a) Tratamento conservador. 
b) Alto custo. 
c) Técnica simples e insegura. 
d) Compromete a estética. 
e) Possiblidade do fragmento deslocar.  
 
27. Podemos afirmar que a intensidade de luz dos fotopolimerizadores aumenta 
progressivamente até atingir a emissão máxima, permanecendo assim, até o final da 
exposição na fotoativação:  
 
a) Uniforme.  
b) Em rampa (exponencial). 
c) Por pulso tardio. 
d) Em passos. 
e) Convencional. 
 
28. Na técnica de amalgapin realiza-se orifícios de 1 a 3 mm de profundidade na 
superficie dentinária. Dentre os itens abaixo, assinale o que contem objetivo desse 
procedimento:  
 
a) Conferir uma melhor estética à restauração.  
b) Conferir uma maior retenção à restauração.  
c) Conferir deslocamento final da restauração.  
d) Conferir menor estabilidade à restauração. 
e) Conferir pouca agressão ao complexo dentino-polpa. 
 
29. Grampos, sem asa, utilizados para molares parcialmente erupcionados:  
 
a) 8 A. 
b) 12 A. 
c) 212. 
d) W8A. 
e) 208. 
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30. São sintomas dos DTM (Distúrbios Temporo Mandibulares), EXCETO:  
 
a) Rigidez nos músculos da região do pescoço e ombros.  
b) Relaxamento nos músculos do pescoço e ombros. 
c) Cansaço na região facial ao mastigar. 
d) Mudança brusca no encaixe da mandíbula.  
e) Cansaço na região facial no período da manhã.  
 
31. São vantagens do isolamento absoluto, EXCETO:  
 
a) Manter o campo seco e sem contaminação. 
b) Proteção dos tecidos moles. 
c) Dificultar o acesso à região de trabalho. 
d) Melhorar a visibilidade do campo operatório.  
e) Proteger o paciente de contaminação cruzada. 
 
32. São objetivos do polimento de uma restauração de resina, EXCETO:  
 
a) Reduzir acúmulo de placa. 
b) Proporcionar conforto para o paciente.  
c) Facilitar a pigmentação e corrosão da restauração.  
d) Melhorar a estética. 
e) Aumentar a compatibilidade do material restaurador, com os tecidos periodontais.  
 
33. O acabamento das restaurações de resina é feita em dois tempos: o imediato (menos 
de 24h) e o mediato (após 24h). Dentre as finalidades do acabamento imediato, podemos 
citar:  
 
a) Obtenção de uma textura lisa e polida. 
b) Dar brilho. 
c) Remover excessos grosseiros. 
d) Corrigir forma anatômica. 
e) Dar polimento e acabamento final. 
 
34. Dentre as limitações para um bom resultado do tratamento de microabrasão nos 
anteriores superiores, temos:  
 
a) Pacientes respirador bucal. 
b) Paciente diabético. 
c) Paciente hipertenso.  
d) Paciente com alto índice de cárie.  
e) Paciente obeso. 
 
35. Considerando a Portaria nº 2.436, de 21.09.2017, marque a alternativa INCORRETA. 
 
a) A atenção de Urgência e Emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de 

entrada preferencial do sistema de saúde. 
b) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção 

Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade 
Básica de Saúde – UBS. 

c) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo planejar, apoiar, monitorar 
e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios. 
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d) A organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) é definida como estratégia para 
um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. 

e) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo estabelecer mecanismos 
de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados 
alcançados pelas ações da Atenção Básica, como parte do processo de planejamento 
e programação. 

 
36.  A Malária, ou paludismo, é também conhecida de acordo com suas formas clínicas, 
como febre terçã benigna, febre terçã maligna e febre quartã. Seus agentes pertencem ao 
gênero Plasmodium, sendo todos esporozoários. Sabendo disso, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

a) O Plasmodium falciparum provoca a doença em humanos e realiza sua esporogônia 
em mosquitos do gênero Anopheles. 

b) O cilco assexuado (esquizogônia) desses parasitas é realizado em hepatócitos e 
hemácias de vertebrados. 

c) Quatro espécies do gênero Plasmodium são reconhecidas como agentes etiológicos 
da malárias humana, são elas: P. falciparum, P. ovale, P. malariae e P. vivax. 

d) O esporozoíto é encontrado nas glândulas salivares dos mosquitos fêmeas do gênero 
Anopheles. 

e) Em P. vivax E P.malariae, alguns esporozoítos dão origem, ao invadir os hepatócitos, 
a formas dormentes conhecidas como hipnozoítos. 

 
37. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, é alimentado 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que 
constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Dito isso, assinale a 
alternativa que NÃO representa uma doença de notificação compulsória. 
 
a) Sífilis congênita. 
b) Pneumonia. 
c) Doença aguda pelo vírus Zika. 
d) Carbúnculo. 
e) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante. 
 
38. Sobre a ficha de investigação para doenças de notificação compulsória, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) As unidades federadas deverão utilizar o modelo padronizado pela SMS/VS, 

abrangente para cada agravo de notificação compulsória ou de interesse nacional. 
b) Com relação as fichas de investigação de casos suspeitos e/ou confirmados, a sua 

numeração deverá ser a mesma da ficha de notificação que deu origem ao caso, 
devendo ser transcrita, manualmente, no momento da abertura desta ficha. 

c) As fichas de investigação de casos suspeitos e/ou confirmados e de surto poderão ser 
reproduzidas pelos municípios. 

d) Preconiza-se para os casos que serão notificados somente após a confirmação como 
aids (menores de 13 anos e maiores de 13 anos), esquistossomose em área não 
endêmica, hanseníase, gestante HIV +, leishmaniose tegumentar americana, 
tuberculose, sífilis congênita, sífilis em gestante e as doenças relacionadas a saúde 
do trabalhador, a utilização da ficha de notificação/investigação específica para cada 
agravo; 

e) A ficha de notificação/investigação de tuberculose deve ser utilizada para notificar os 
casos novos, recidivas, reingressos após abandono e transferências. 
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39.  Analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA. 
 
a) As doenças disseminam-se mais rapidamente em áreas urbanas do que em áreas 

rurais, devido as diferenças na disponibilidade e utilização da assistência médica. 
b) A associação da ocorrência da doença com determinado local implica que fatores do 

agente etiológico estejam presentes na população afetada e no ambiente onde 
ocorreram os fatos. 

c) As doenças disseminam-se mais rapidamente em áreas urbanas do que em áreas 
rurais, devido as diferenças no nível de imunidade da população. 

d) As doenças causadas por agentes de baixa patogenicidade são mais fáceis de ser 
controladas. 

e) Geralmente as diferenças em taxas de morbidade específicas por sexo podem ser 
atribuídas as diferenças na utilização da assistência médica. 

 
40.  Analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA. 
 
a) A distribuição racional dos recursos de saúde no território brasileiro, de acordo com as 

necessidades da população obedece corretamente ao princípio da equidade do SUS. 
b) A ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre 

os serviços obedece corretamente ao princípio da integralidade do SUS. 
c) O atendimento disponível a todos os cidadãos, independente da sua classe social, 

cor, crença religiosa, idade, escolaridade e local de residência obedece corretamente 
ao princípio da equidade do SUS. 

d) Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de riscos, com 
garantia de continuidade do atendimento na rede de serviços de saúde, abrangendo-
se as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, obedecem corretamente ao 
princípio da integralidade do SUS. 

e) A ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos assistenciais entre 
os serviços, obedece corretamente ao princípio doutrinário de integralidade do SUS. 

 

 

 


