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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

A bola 

 O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o 
prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma 
número 5 oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de 
plástico. Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou 
a bola e disse “legal”, ou o que os garotos dizem hoje em dia 
quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. 
Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. 

 - Como é que liga? – Perguntou. 

 - Como, como é que liga? Não se liga. 

 O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 

 - Não tem manual de instrução? 

 O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são 
outros. Que os tempos são decididamente outros. 

 - Não precisa manual de instrução. 

 - O que é que ela faz? 

 - Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. 

 - O quê? 

 - Controla, chuta... 

 - Ah, então é uma bola. 

 - Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Você pensou que 
fosse o quê? 

 - Nada não. 

 O garoto agradeceu, disse “legal” de novo, e dali a pouco 
o pai o encontrou na frente da TV, com a bola do seu lado, 
manejando os controles do vídeo game. Algo chamado 
Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a 
posse de uma bola em forma de Blip eletrônico na tela ao 
mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto 
era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio. Estava 
ganhando da máquina. 

 O pai pegou a bola nova e ensinou algumas 
embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, 
como antigamente, e chamou o garoto. 

 - Filho, olha. 

 O garoto disse “legal”, mas não desviou os olhos da tela. 
O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando 
recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a 
nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, 
pensou. Mas em inglês pra garotada se interessar. 

Veríssimo, Luis Fernando. A bola. Comédias da vida privada; 
edição especial para as escolas. Porto Alegre: L&PM, 1996. 

 

01 – Crônica é um gênero textual que é uma narrativa 
que aborda temáticas do cotidiano, geralmente com 
uma perspectiva irônica. A ironia neste caso se 
constrói a partir de alguns elementos. Assinale 
aquele que NÃO se encaixa neste parâmetro: 

A) Desilusão do pai em relação à reação do filho com o 
seu presente. 

B) Reação inesperada do filho com um presente que 
historicamente sempre agradou a meninos dessa 
faixa etária. 

C) A falta de conhecimento do pai com os gostos das 
crianças atuais. 

D) O fato de que o menino não se interessou pela bola, 
mas jogava um jogo eletrônico que utilizava bola. 

E) A conclusão de que com um manual de instruções em 
inglês o filho poderia ter tido interesse pelo brinquedo. 

02 – O texto de Veríssimo é uma narrativa. A 
sucessão de fatos narrados apresenta uma 
predominância de verbos em: 

A) Pretérito perfeito do indicativo  

B) Presente do indicativo 

C) Pretérito imperfeito do indicativo 

D) Pretérito mais que perfeito do indicativo  

E) Passado. 

 

03 – A acentuação é um recurso de linguagem que 
tem como principal objetivo marcar graficamente as 
palavras que apresentam um comportamento 
fonético fora do habitual em um idioma. Assinale a 
alternativa que apresente explicação CORRETA para 
a acentuação das palavras abaixo: 

A) Plástico (proparoxítona, todas são acentuadas) 

B) Você (paroxítona terminada em vogal) 

C) Raciocínio (paroxítona que é finalizada com um hiato) 

D) Número (proparoxítona terminada em “o”) 

E) Inglês (oxítona, todas são acentuadas) 

 

04 – Assinale a alternativa que apresente entre 
parênteses a classificação sintática CORRETA do 
termo destacado nas frases: 

A) O pai deu uma bola de presente ao filho. 
(complemento nominal) 

B) Depois começou a girar a bola [...] (adjunto adverbial 
de tempo) 

C) O garoto agradeceu, disse “legal” de novo [...] 
(adjunto adverbial de modo) 

D) Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé [...] (Objeto 
indireto) 

E) O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou. 
(adjunto adnominal) 

 

05 – Em “Mas era uma bola” a palavra destacada é 
uma conjunção adversativa. Qual das palavras 
abaixo poderia substituí-la mantendo a correção 
gramatical e o sentido original? 

A) Por conseguinte  B) Ademais 

C) Todavia   D) Apesar disso 

E) Embora  

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, 
avançou 0,25% em janeiro, depois de ter subido 
1,35% em dezembro, segundo divulgou em 09 de 
fevereiro de 2021 o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Trata-se da menor taxa mensal 
desde agosto de 2020 (0,24%), embora ela 
permaneça acima do centro da meta em 12 meses. 
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 
tiveram avanço nos preços em janeiro.  
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Das alternativas abaixo, qual teve queda no preço em 
janeiro? 

A) Alimentação e bebidas 

B) Transportes 

C) Saúde e cuidados pessoais 

D) Educação 

E) Energia Elétrica 
 

07 – Ao tomar posse como novo presidente dos 
Estados Unidos, o democrata Joe Biden herdará de 
Donald Trump um cenário de tensões renovadas com 
rivais e inimigos políticos antigos da Casa Branca. 
Embora Trump encerre o mandato sem ter colocado 
os EUA em nenhuma nova guerra declarada, Biden 
terá o desafio de encarar um ambiente mais hostil no 
cenário internacional: a relação de Washington 
piorou nos últimos quatro anos com países como, 
EXCETO: 

A) Irã    B) Brasil   C) China 

D) Cuba  E) Venezuela 
 

08 – Em 22 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde 
incluiu novos grupos entre os prioritários da 
vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o 
plano nacional de imunização atualizado até a data 
de 22/01/21, as prioridades da campanha são: 

I. Pessoas com deficiência institucionalizadas 

II. Povos indígenas vivendo em terras indígenas, povos e 
comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas 

III. Trabalhadores de saúde e da educação 

IV. Pessoas de 60 anos ou mais 

V. Pessoas em situação de rua 

VI. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros, transporte metroviário, ferroviário e aéreo 

VII. Caminhoneiros 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Os itens I e II estão incorretos.  

C) Os itens II e V estão incorretos. 

D) Apenas o item VII está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

09 – A tragédia da boate Kiss completou 8 anos no 
dia 27 de janeiro de 2021. O incêndio, que ocorreu na 
madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, provocou 
242 mortes e deixou 636 feridos. A faixa etária dos 
mortos, entre 18 e 24 anos, e as condições do 
incêndio chocaram o país, que teve luto oficial de 
três dias declarado pela então presidente Dilma 
Rousseff. O incêndio foi o segundo pior da história 
do Brasil. 

Esse incêndio ocorreu em que cidade? 

A) Porto Alegre - RS 

B) Santa Rosa - RS 

C) Santa Maria - RS 

D) Santa Rosa do Sul - SC 

E) Nenhuma das alternativas 

10 – Oito deputados disputaram o comando da 
Câmara em 2021 e 2022. Eleito sucedeu Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e presidirá a Casa no biênio 2021-2022. 
Eleição ocorreu em 1º de fevereiro de 2021. Foram 
candidatos à eleição da câmara, EXCETO: 

A) Alexandre Frota  B) Arthur do Val 

C) Baleia Rossi   D) General Peternelli 

E) Luiza Erundina 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS       
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 
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(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 
 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 

 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo 
com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata 
o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 
1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

16 – Vigilância Sanitária é um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.  

A VISA atua nos seguintes locais, EXCETO: 

A) Nos locais de produção, transporte e comercialização 
de alimentos. Bares, restaurantes, mercados, 
frutarias, açougues, peixarias, frigoríficos, indústrias e 
rotulagem de alimentos, transportadoras, 
embaladoras, importadoras, exportadoras e 
armazenadoras de alimentos, etc.;  

B) Nos locais de produção, distribuição, comercialização 
de medicamentos, produtos de interesse para a 
saúde. Farmácias, drogarias, perfumarias, saneantes, 
produtos de higiene, produtos hospitalares (indústria, 
comércio e rotulagem) importadora, exportadora, 
distribuidora, transportadora, armazenadora de 
medicamentos, cosméticos e saneantes. 

C) Nos ambientes e processos do trabalho/saúde do 
trabalhador. Identificação e intervenção dos locais de 
trabalho das pessoas como lojas, fábricas, 
transportes, escritórios, etc. 

D) No meio ambiente. Controlando a quantidade da 
água, ar, solo, saneamento básico, calamidades 
públicas, transporte de produtos de beleza, monitora 
os ambientes que causam melhoria à saúde, entre 
outros. 

E) Nos projetos de arquitetura. Analisa projetos de 
construção, reforma, adaptação ou ampliação no que 
interfere na saúde das pessoas, em residências, 
hospitais, clínicas, fábricas, escolas, etc. 

 

17 – Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são 
aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou 
água contaminados. Existem mais de 250 tipos de 
DTA no mundo, sendo que a maioria delas são 
infecções causadas por bactérias e suas toxinas, 
vírus e outros parasitas.  

Os principais causadores das doenças transmitidas 
por alimentos são, EXCETO: 

A) Salmonella. 

B) Gripe suína. 

C) Staphylococcus aureus. 

D) Coliformes. 

E) Bacillus cereus. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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18 – Os termos pandemia, epidemia e endemia são 
antigos na medicina e sua distinção não pode ser 
feita com base apenas na maior ou menor incidência 
de determinada enfermidade em uma população. 

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

I. Epidemia 

II. Pandemia 

III. Endemia 

IV. Surto 

Coluna 2: 

(     )  A ________ está presente em uma área 
permanentemente, o tempo todo, durante anos”, como a 
varicela e a malária 

(     )  A definição de __________ para a OMS corresponde à 
propagação de uma nova doença em um grande número 
de indivíduos, sem imunização adequada para tal, em 
uma região específica. 

(     )  A __________ diz respeito a uma doença que se alastrou 
em escala mundial, em mais de dois continentes. 

(     )  A definição de __________ é quando acontece um 
repentino e inesperado aumento de casos de uma doença 
em uma determinada região, comunidade ou estação do 
ano. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) II, III, I, IV   B) III, II, IV, I 

C) IV, II, III, I   D) I, III, II, IV 

E) III, I, II, IV 
 

19 – A vigilância sanitária é essencial para a proteção 
de qualquer cidadão. Ela garante a venda de 
medicamentos genéricos de qualidade, produtos 
industrializados seguros para o consumo humano, 
ou mesmo a liberação de vacinas que seguem à risca 
todas as exigências internacionais. Todos esses 
produtos e milhares de outros precisam ter registro e 
seguir regras e normas determinadas: 

A) Pelo Governador do Estado 

B) Pelo Presidente 

C) Pela Anvisa 

D) Pela OMS 

E) Pelo Secretário de Saúde  
 

20 – A área de preparação do alimento deve ser 
higienizada quantas vezes forem necessárias e 
imediatamente após o término do trabalho. Devem 
ser tomadas precauções para impedir a 
contaminação dos alimentos causada por produtos 
saneantes, pela suspensão de partículas e pela 
formação de aerossóis.  

Quais as substâncias NÃO devem ser utilizadas nas 
áreas de preparação e armazenamento dos 
alimentos? 

A) Cloro Orgânico 

B) Odorizantes e ou desodorantes 

C) Hipoclorito de Sódio  

D) Quaternário de Amônio 

E) Iodóforos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ATENDENTE DE FARMÁCIA 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 
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13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarreica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento 
tripartite da Atenção Básica, de modo regular e 
automático, prevendo, entre outras formas, o repasse 
fundo a fundo para custeio e investimento das ações e 
serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

16 – Antissepsia consiste na utilização de produtos 
(microbicidas ou microbiostáticos) sobre a pele ou 
mucosa com o objetivo de reduzir os micro-
organismos em sua superfície. (ANVISA). Vários são 
os produtos utilizados; dentre eles destacamos o 
iodo povidona PVPI, o qual é muito utilizado na 
antissepsia e degermação.  

Para antissepsia das mucosas bucal, ocular, vaginal 
e intestinal, ou dos locais em que pode haver lesão, a 
solução utilizada é: 

A) PVPI degermante  B) PVPI aquoso 

C) PVPI alcoólico  D) PVPI vinagrado 

E) PVPI sapódio  

 

17 – Todos nós gostamos de lugares agradáveis, 
limpos, iluminados e organizados. A farmácia, por 
ser um estabelecimento que vende saúde, deve ter 
estes requisitos que são considerados essenciais: 

(     )  A sala de aplicação deve ter lixeira com tampa e pedal, 
com saco plástico na lixeira, descartex, algodão, seringas, 
saboneteira líquida e toalha de papel. Não é permitido que 
tenha outros utensílios além dos aqui descritos.  

(     )  O balcão de atendimento deve estar limpo. A limpeza 
deve ser feita com um pano com detergente. As 
mercadorias de balcão podem estar limpas e organizadas. 

(     )  O balcão de caixa deve estar sempre limpo. As sacolas 
devem estar em seu devido lugar e organizadas. O 
teclado deve estar sempre encapado, assim como o 
monitor. Não deixe blocos nem papéis em cima do caixa.  

(     )  Todas as prateleiras de medicamentos e perfumarias 
devem estar limpas e com poeira. Os produtos não devem 
ser retirados para limpeza, inclusive as gôndolas de 
perfumaria. Toda parte da loja pode estar limpa; parede, 
teto, luminoso, ventiladores, banheiro, escritório, portas. 

(     )  Uma vez por mês, se necessário, sugerir a equipe que se 
organize para a realização de uma faxina geral, 
observando todos os itens anteriormente descritos.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) V, F, F, F, V 

C) F, V, V, F, F   D) F, F, F, V, V 

E) V, F, V, F, V 

 

18 – Os medicamentos biológicos são moléculas 
complexas de alto peso molecular obtidas a partir de 
fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou 
procedimentos biotecnológicos por meio de 
manipulação ou inserção de outro material genético 
(tecnologia do DNA recombinante) ou alteração dos 
genes que ocorre devido à irradiação, produtos 
químicos ou seleção forçada. Atualmente, a 
legislação de registro de medicamento biológico 
abrange sete categorias de produtos, as quais são, 
EXCETO: 

A) Oleonogenos: são substâncias, geralmente de origem 
carboidrica, existentes em animais ou vegetais que 
podem inibir uma resposta IgE e/ou uma reação 
alérgica do tipo I; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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B) Anticorpos monoclonais: são imunoglobulinas 
derivadas de um mesmo clone de linfócito B, cuja 
clonagem e propagação efetuam-se em linhas de 
células contínuas; 

C) Biomedicamentos: são medicamentos obtidos a partir 
de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal 
ou medicamentos obtidos por procedimentos 
biotecnológicos; 

D) Hemoderivados: são produtos farmacêuticos obtidos 
a partir do plasma humano, submetidos a processos 
de industrialização e normatização que lhes conferem 
qualidade, estabilidade, atividade e especificidade; 

E) Probióticos: são preparações ou que contêm 
microrganismos definidos e viáveis em quantidade 
suficiente para alterar a microbiota, por implantação 
ou colonização, de um compartimento do hospedeiro 
e, assim, exercer efeito benéfico sobre a saúde desse 
hospedeiro. 

 

19 - De acordo com definição da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais 
da saúde estão relacionados às condições em que 
uma pessoa vive e ____________. Também podem 
ser considerados os fatores sociais, econômicos, 
culturais, Étnicos/raciais, psicológicos e 
comportamentais que influenciam a ocorrência de 
problemas de saúde e fatores de risco à população, 
tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda 
e emprego. 

Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a lacuna acima: 

A) Celebra  

B) Estuda 

C) Trabalha 

D) Socializa 

E) Esconde  
 

20 – Toda e qualquer área destinada à estocagem de 
medicamentos deve ter condições que permitam 
preservar suas condições de uso. A estocagem 
nunca deve ser efetuada diretamente em contato 
direto com o solo e nem em lugar que receba luz 
solar direta. Com relação à estocagem de 
medicamentos de uso controlado, dada às 
características desses medicamentos, sua área de 
estocagem deve ser considerada de segurança 
máxima.  

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Esses medicamentos precisam estar em área isolada 
das demais.  

B) Só pode ter acesso aos remédios o pessoal 
autorizado pelo farmacêutico responsável do 
almoxarifado. 

C) E permitido armazenar onde elas couberem. 

D) A entrada e a saída dos medicamentos controlados 
devem ser todos registrados. 

E) Os registros de entrada e saída devem ser feitos de 
acordo com a legislação sanitária específica, sem 
prejuízo daquelas que foram determinadas pela 
própria administração do almoxarifado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS             
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 
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13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarreica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos. 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola 
(vacina tríplice viral) é uma combinação de vírus 
vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba e a 
rubéola, apresentada sob a forma liofilizada, em 
frasco-ampola com uma ou múltiplas doses.  

Em relação à vacina tríplice viral é correto afirmar, 
EXCETO: 

A) Pessoas em uso de quimioterápicos contra câncer, ou 
outro medicamento que cause imunossupressão, só 
podem ser vacinadas três meses após a suspensão 
do tratamento, de acordo com critério médico. 

B) As reações locais acometem menos de 0,1% dos 
vacinados e incluem: ardência, vermelhidão, dor e 
formação de nódulo. 

C) Ela será ministrada em 2 doses para quem tiver até 
19 anos de idade, e em dose única para pessoas 
após os 20 anos. 

D) Gestantes, pessoas com comprometimento da 
imunidade por doença ou medicação, história de 
anafilaxia após aplicação de dose anterior da vacina 
ou a algum componente não devem receber a vacina. 

E) Considera protegido todo indivíduo que tomou duas 
doses na vida, com intervalo mínimo de um mês, 
aplicadas a partir dos 12 meses de idade. 

 

17 – A transmissão se dá por meio de uma pessoa 
com ________________, na forma infectante da 
doença MB, sem tratamento, que elimina o bacilo 
para o meio exterior, infectando outras pessoas 
suscetíveis A principal via de eliminação do bacilo 
pelo doente e a mais provável via de entrada deste 
no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa 
nasal e orofaringe), por meio de contato próximo e 
prolongado, muito frequente na convivência 
domiciliar. Por isso, o domicílio é apontado como 
importante espaço de transmissão da doença. 

Complete a coluna acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) Tuberculose   B) Hanseníase 

C) Filariose   D) Dengue 

E) Difteria 
 

18 – São atribuições específicas do Técnico de 
Enfermagem e do Técnico em Enfermagem Saúde da 
Família: 

I. Participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentados no exercício 
de sua profissão na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.); 

II. Realizar ações de educação em saúde a grupos 
específicos e a famílias em situação de risco, conforme 
planejamento da equipe; 

III. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF. 

IV. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos 
de notificação compulsória e de outros agravos e 
situações de importância local. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
https://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/16697-vacina-triplice-viral
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/caxumba
https://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/16697-vacinacao-de-sarampo-caxumba-e-rubeola-triplice-viral-quem-deve-tomar
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 
 

19 – O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem leva em consideração a necessidade e 
o direito de assistência em enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua 
organização. Está centrado na pessoa, família e 
coletividade e pressupõe que os trabalhadores de 
enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por 
uma assistência sem riscos e danos e acessível a 
toda população.  

Em relação ao código de ética é correto afirmar, 
EXCETO: 

A) É direito exercer a enfermagem com liberdade, 
autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e 
princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

B) É direito do profissional de enfermagem negar a dar 
continuidade da assistência em condições que 
ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 

C) É um direito ter acesso às informações, relacionadas 
à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 
exercício profissional. 

D) Não é permitido ao profissional de enfermagem negar 
assistência de enfermagem em qualquer situação que 
se caracterize como urgência ou emergência. 

E) É proibido ao profissional de enfermagem promover a 
eutanásia ou participar em prática destinada a 
antecipar a morte do cliente. 

 

20 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
que anteriormente eram conhecidas por DST's, como 
a gonorreia ou a AIDS, podem surgir quando se tem 
relações sexuais sem camisinha, seja através 
do contato íntimo vaginal, anal ou oral. Porém, as 
chances de contágio aumentam quando se tem 
vários parceiros no mesmo período de tempo, e 
estas doenças afetam igualmente homens e 
mulheres de todas as idades.  

Nas alternativas abaixo indique qual não é 
considerada uma IST: 

A) Clamídia.   B) Sífilis 

C) Gonorreia   D) Candidíase  

E) HPV 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ENFERMEIRO 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 

isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 
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B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos. 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – Após a identificação de um caso suspeito ou 
confirmado de COVID-19, deve ser iniciada a 
investigação epidemiológica, o que inclui o 

levantamento de dados em diversas fontes 
(prontuários e fichas de atendimento, laudos de 
laboratório, profissionais de saúde, dentre outros) e 
a coleta de informações com o próprio caso e/ou 
seus familiares. Essa investigação pode ser realizada 
por contato telefônico. Conforme o Manual de 
Orientações da COVID-19 o período necessário de 
isolamento domiciliar é de: 

A) 14 dias e pelo menos 48hs sem sintomas 

B) 20 dias e pelo menos 24hs sem sintomas 

C) 20 dias e pelo menos 72hs sem sintomas 

D) 10 dias e pelo menos 24hs sem sintomas 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

17 – “Doença toxi-infecciosa aguda, contagiosa, 
potencialmente letal, imunoprevenível, causada por 
bacilo toxigênico, que frequentemente se aloja nas 
amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e, 
ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. É 
caracterizada por apresentar placas 
pseudomembranosas típicas.”  

O conceito acima se refere à (ao): 

A) Tétano 

B) Tuberculose 

C) Coqueluche 

D) Sarampo 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

18 – O tétano é uma doença causada pela bactéria 
Clostridium tetani, que pode ser encontrada em 
vários ambientes e, quando presente no organismo, 
produz uma toxina que pode atingir o sistema 
nervoso, gerando os sintomas. A vacina estimula o 
organismo a produzir anticorpos contra essa doença, 
protegendo contra possíveis infecções por esse 
microrganismo. Consta na carteira de vacinação de 
dona Maria, 03 doses da vacina dT (Difteria e Tétano) 
e a mesma se feriu com um objeto perfuro cortante, 
neste momento como profissional de saúde qual 
atitude tomar se a última dose da mesma foi aplicada 
há 09 anos? 

A) Aplicaria apenas uma dose de reforço e agendaria a 
próxima para 10 anos. 

B) Reiniciaria o esquema vacinal, pois já faz muito 
tempo da última dose. 

C) Aplicaria uma dose e agendaria a próxima para 60 
dias.  

D) Não aplicaria vacina nenhuma, pois ainda não faz 10 
anos da última dose. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

19 – O cálculo de gotejamento da medicação é um 
dos pontos fundamentais para garantir a correta 
dose ao paciente conforme a medicação prescrita 
pelo médico. Esse processo pode viabilizar a 
efetividade ou causar danos ao paciente. Sabendo 
dessa complexidade, é essencial calcular 
adequadamente o gotejamento dos medicamentos 
administrados e escolher o equipo ideal para cada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
https://www.ceen.com.br/prescricao-medica/
https://www.ceen.com.br/prescricao-medica/
https://www.ceen.com.br/cuidados-de-enfermagem/
https://www.ceen.com.br/administracao-de-medicamentos/
https://www.ceen.com.br/administracao-de-medicamentos/
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tipo de tratamento, além de acompanhar a resposta 
do paciente. Dessa forma, o enfermeiro terá certeza 
de que o medicamento está sendo administrado na 
velocidade preconizada pela prescrição médica, e 
qualquer anormalidade será imediatamente relatada 
ao profissional responsável. Conhecendo os equipos 
mais utilizados no ambiente hospitalar, o enfermeiro 
deve saber também que a versão macrogotas 
equivale a _________, enquanto o tipo microgotas 
equivale a _________.  

Complete as colunas com a alternativa CORRETA: 

A) 30 gotas/mL; 80 gotas/mL 

B) 10 gotas/mL; 40 gotas/mL 

C) 20 gotas/mL; 60 gotas/mL 

D) 40 gotas/mL; 80 gotas/mL 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

20 – A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) é uma metodologia desenvolvida a partir da 
prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o 
cuidado no processo de enfermagem. O método é 
organizado em cinco etapas, que ajudam a fortalecer 
o julgamento e a tomada de decisão clínica 
assistencial do profissional de enfermagem.  

As etapas são: 

A) Diagnostico de Enfermagem; Coleta de Dados de 
Enfermagem; Avaliação de Enfermagem; Prescrição 
de Enfermagem; Implementação. 

B) Coleta de Dados de Enfermagem; Diagnóstico de 
Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; 
Implementação; Avaliação de Enfermagem.  

C) Histórico de Enfermagem; Execução do 
Planejamento; Avaliação de Enfermagem; 
Implementação; Prescrição de Enfermagem.  

D) Construção de Histórico; Prescrição de Enfermagem; 
Avaliação de Enfermagem; Execução do 
Planejamento; Implementação. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
FARMACÊUTICO 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5 

D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias 
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14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo 
Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de 
Medicamentos tem como propósito "garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade destes 
produtos, a promoção do uso racional e o acesso da 
população àqueles considerados essenciais". Com 
esse intuito, suas principais diretrizes são o 
estabelecimento da relação de medicamentos 
essenciais, a __________________, o estímulo à 
produção de medicamentos e a sua regulamentação 
sanitária.  

A) Assistência básica  

B) Reorientação da assistência farmacêutica 

C) Orientação dos gestores  

D) Saúde básica dos necessitados 

E) Sociedade farmacêutica  
 

17 – As interações farmacodinâmicas podem ocorrer 
quando dois ou mais fármacos atuam sobre um 
mesmo receptor, ou sobre um mesmo órgão ou 
sobre um mesmo sistema fisiológico. São as mais 
previsíveis e as mais frequentes, evidentemente 
quando se conhecem as ações dos fármacos. Na 
prática, esse tipo de interação ocorre com 
extraordinária frequência, não só aumentando um 
efeito farmacológico, como, também, diminuindo ou 
suprimindo um efeito tóxico. Entretanto, por falta de 
previsão, são comuns as reações adversas. Estas 
interações podem ocorrer em vários níveis: 

I. Nos próprios receptores farmacológicos 

II. No mesmo órgão ou sistema fisiológico 

III. Por modificação do equilíbrio hidroeletrolítico 

IV. No mesmo sistema interligado fisicamente 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos. 

B) Somente os itens I, II estão corretos. 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

18 – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), através da Portaria 344/1998, estabeleceu o 
Regulamento Técnico das substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, no qual 
define a autorização, o comércio, o transporte, a 
prescrição, a escrituração, a guarda, a embalagem, o 
controle e a fiscalização das substâncias. Nesta 
portaria está relacionada a classificação dos 
medicamentos, dispostos em listas: A (A1, A2 e A3), 
B (B1), C (C1, C3, C4 e C5), D (D1 e D2), E e F.  

Das listas abaixo, possuem receituário de cores 
distintas, EXCETO: 

A) Lista A1 e A2 – entorpecentes 

B) Lista A3 e B1 – psicotrópicos. 

C) Lista C1 – outras substâncias de controle comum. 

D) Lista C3 – imunossupressores. 

E) Lista C4 – Anti-retrovirais (Sujeitas a Receituário do 
Programa DST/AIDS). 

 

19 – Para ter acesso aos medicamentos, o usuário 
precisa, primeiramente, ser atendido por algum 
médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), fazer todos os procedimentos, exames, e 
esclarecer a doença e o tratamento. Os 
medicamentos do SUS estão divididos por blocos de 
financiamento da assistência farmacêutica, sendo de 
responsabilidade: 

A) Municipal (componente Estratégico – programas de 
saúde do MS), estadual (componente especial e 
especializado) ou federal (componente básico). 

B) Municipal (componente básico), estadual 
(componente Estratégico – programas de saúde do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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MS) ou federal (componente especial e 
especializado). 

C) Municipal (componente especial e especializado), 
estadual (componente básico) ou federal 
(componente Estratégico – programas de saúde do 
MS). 

D) Municipal (componente especial), estadual 
(componente básico e especializado) ou federal 
(componente geral – programas de saúde do MS). 

E) Municipal (componente básico), estadual 
(componente especial e especializado) ou federal 
(componente Estratégico – programas de saúde do 
MS). 

 

20 – Vários fatores envolvem a utilização e a 
segurança de um medicamento, desde a aquisição, 
armazenamento, prescrição, transcrição, validação, 
dispensação, preparação, administração, uso pelo 
paciente que representam cerca de 30% dos danos 
causados aos pacientes durante a hospitalização e a 
adesão ao tratamento.  

Para dispensação segura de medicamentos deve-se 
seguir os seguintes procedimentos, EXCETO: 

A) O Farmacêutico analisará as prescrições antes do 
início da separação dos medicamentos, conferindo se 
todos os elementos de identificação da instituição, do 
paciente, do prescritor e a data estão disponíveis; 

B) O farmacêutico deve solucionar todas as dúvidas, 
porventura existentes, diretamente com o paciente, 
especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, 
eliminando interpretação ou dedução do que está 
escrito; 

C) O auxiliar de farmácia não deverá separar 
simultaneamente prescrições diferentes; 

D) O farmacêutico deverá realizar o registro escrito, em 
prontuário, das intervenções farmacêuticas 
realizadas; 

E) Para a dispensação ambulatorial, a equipe da 
farmácia deverá realizar orientação e 
aconselhamento do paciente previamente à 
dispensação dos medicamentos, objetivando 
identificar e interceptar erros. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
FISIOTERAPEUTA 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5 

D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 



  

www.psconcursos.com.br                                                                                                                               PROCESSO SELETIVO 001/2021 - ERMO/SC. 

Página 13 
 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – A órtese é definida como uma peça ou aparelho 
de correção ou complementação de membros ou 
órgãos do corpo. Também fixada como qualquer 
material permanente ou transitório que auxilie as 
funções de um membro, órgão ou tecido, desde que 
sua colocação ou remoção não requeiram a 
realização de ato cirúrgico.  

As órteses de membros inferiores são comumente 
indicadas para, EXCETO: 

A) Facilitar/auxiliar o ortostatismo,  

B) Imobilizar segmentos articulares durante processos 
inflamatórios ou após intervenções cirúrgicas,  

C) Prevenir/evitar/ corrigir a instalação de deformidades,  

D) Evitar ou minimizar a dor,  

E) Permitir/facilitar/garantir uma marcha funcional e 
insegura para a pessoa sem deficiência de natureza 
transitória ou definitiva. 

 

17 – A fisioterapia ______________, tem como 
principal objetivo tratar as possíveis alterações que 
estejam relacionadas com o assoalho pélvico. Entre 
essas alterações estão à incontinência fecal ou 
urinária, a disfunção sexual e os prolapsos genitais. 
Deste modo, essa especialidade pode aumentar e 
melhorar a qualidade de vida e o desempenho sexual 
dos pacientes.  

De qual tratamento está sendo mencionado?  

A) Traumatológicas 

B) Eletrotermofototerápicos 

C) Uroginecológica 

D) Fototerapia 

E) Farmacoterapia 

 

18 – Para um desenvolvimento adequado, a estrutura 
corporal necessita, sistematicamente, de atividades 
motoras apropriadas para a prevenção de posições 
incorretas uma vez que as alterações, principalmente 
da coluna vertebral, estão associadas às 
intercorrências na aquisição da postura ereta.  

São inúmeras as causas de alterações posturais e 
quase sempre atuam conjuntamente: 

I. Atividades físicas básicas insuficientes no 
desenvolvimento 

II. Deficiência protética, alterações respiratórias em excesso, 
vícios posturais, falta de peso corporal 

III. Alongamento ou encurtamento muscular exagerado 

IV. Anomalias ósseas congênitas ou adquiridas e problemas 
de ordem psíquica (muitas vezes inconsciente). 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos. 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 

 

19 – Os fundamentos básicos de biomecânica são de 
suma importância, norteando todo o estudo do 
movimento juntamente com a cinesiologia, 
permitindo assim a análise biomecânica do 
movimento humano para guiar o diagnóstico e a 
terapêutica da Fisioterapia. A biomecânica aplica os 
princípios da mecânica/física dos organismos vivos, 
a qual é dividida e subdividida em, EXCETO: 

A) Cinética  

B) Cinemática  

C) Prolático  

D) Estática   

E) Dinâmica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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20 – Eletroterapia consiste no uso de correntes 
elétricas para a realização de um tratamento 
fisioterápico. Existem variadas técnicas de aplicação 
da eletroterapia, com o uso de aparelhos específicos, 
que podem contribuir de maneiras diferentes durante 
o tratamento de reabilitação.  

As principais são, EXCETO: 

A) TENS - Terapia por estimulação elétrica nervosa 
transcutânea. 

B) Corrente Russa. 

C) FES - Estimulação elétrica funcional 

D) Diternia por Ondas. 

E) Fotoquimioterapia com psoraleno – PUVA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5 

D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 
 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e 
implementação da Política Nacional de Atenção 
Básica vigente nos Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
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15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

16 – De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 
podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Com relação ao COVID-19 assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Para indivíduos sintomáticos previamente 
diagnosticadas com COVID-19 que permanecem 
assintomáticos após a recuperação, o novo teste não 
é recomendado dentro de 3 meses após a data de 
início dos sintomas da infecção inicial por COVID-19. 

B) Testes com pesquisa de antígenos verificam a 
resposta imunológica do indivíduo em relação ao 
vírus SARS-CoV-2. 

C) Região de escolha para coleta de secreção do trato 
respiratório superior é a nasofaringe. A coleta pela 
orofaringe só deve ser realizada havendo 
impedimento objetivo de acesso pelo nariz. 

D) O paciente deve ser mantido, preferencialmente, em 
quarto individual e ventilado, com porta e janelas 
abertas. Caso não seja possível, reservar um quarto 
privativo, manter a distância de pelo menos 2 metros 
da pessoa doente. 

E) Dentre as medidas para resposta e enfrentamento da 
COVID-19 estão as não farmacológicas, como 
distanciamento social, etiqueta respiratória e de 
higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e 
desinfeção de ambientes e isolamento de casos 
suspeitos e confirmados conforme orientações 
médicas. 

 

17 – Segundo a Resolução CFM nº 1.658/2002, para 
ser válido o atestado, deve conter as seguintes 
informações: 

I. O tempo concedido para recuperação do paciente, ou 
seja, quantos dias o funcionário precisará faltar; 

II. O diagnóstico da doença ou CID (código internacional de 
doenças), porém, apenas quando expressamente 
autorizado pelo paciente. Pois, todos têm o direito ao 
sigilo médico, em casos em que não se sintam 
confortáveis; 

III. A identificação do médico como emissor, mediante 
assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho 
Regional de Medicina. 

IV. Timbre original no topo superior do local de trabalho do 
médico atestante. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18 – A área da medicina é regida por preceitos éticos. 
Entre os princípios mais rígidos e respeitados pelos 
profissionais atuantes, está o sigilo médico, ou 
segredo médico, como também é chamado. 
Regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, 
Código de Ética Médica, Constituição Federal e 
Código Penal, ele tem o objetivo de proteger a 
intimidade dos pacientes, impedindo que 
informações pessoais cheguem ao conhecimento de 
terceiros sem permissão.  

Quanto ao sigilo médico podemos afirmar, EXCETO: 

A) No Código Penal, artigo 324, há a penalização com 
detenção de três meses a 6 anos ou com multa para 
aquele que revelar, sem justa causa, assuntos 
privados que tenham tido ciência devido o exercício 
da profissão ou ofício, caso a revelação prejudique 
outra pessoa. 

B) Permitem que o sigilo seja quebrado com autorização 
expressa do paciente ou de seus responsáveis legais. 

C) É permitido a quebra do sigilo se há suspeita de 
abuso a idosos ou ao cônjuge. 

D) É permitido a quebra do sigilo se há notificação 
compulsória de determinadas doenças transmissíveis. 

E) É permitido a quebra do sigilo se há abortos 
criminosos. 

 

19 – “Doença infecciosa aguda, de alta 
transmissibilidade, de distribuição universal. 
Importante causa de morbimortalidade infantil. 
Compromete especificamente o aparelho respiratório 
(traqueia e brônquios) e se caracteriza por 
paroxismos de tosse seca. Em lactentes, pode 
resultar em um número elevado de complicações e 
até em morte.”  

O conceito acima se refere a qual doença? 

A) Sarampo. 

B) Meningite Meningocócica. 

C) Coqueluche. 

D) Difteria. 

E) Influenza H1N1. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1658_2002.htm
http://viverdemedicina.com.br/quais-sao-as-possiveis-carreiras-dentro-da-medicina/
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20 – A Hanseníase é uma doença crônica, 
transmissível, tem preferência pela pele e nervos 
periféricos, podendo cursar com surtos reacionais 
intercorrentes, o que lhe confere alto poder de 
causar incapacidades e deformidades físicas, 
principais responsáveis pelo estigma e 
discriminação às pessoas. A transmissão se dá de 
uma pessoa doente sem tratamento, para outra, após 
um contato próximo e prolongado. A doença tem 
cura e o tratamento é gratuito e ofertado pelo SUS 
em unidade de saúde do país.  

Conforme o guia de vigilância epidemiológica do 
ministério da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação a Hanseníase: 

A) O diagnóstico é essencialmente clínico e 
epidemiológico, realizado por meio da análise da 
história e condições de vida do paciente, além do 
exame dermatoneurológico para identificar lesões ou 
áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou 
comprometimento de nervos periféricos, com 
alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas. 

B) Hanseníase Tuberculoide é a forma inicial, evolui 
espontaneamente para a cura na maioria dos casos 
ou evolui para as formas polarizadas em cerca de 
25% dos casos, o que pode ocorrer no prazo de 3 a 5 
anos. 

C) Na hanseníase dimorfa, as lesões tornam-se 
avermelhadas e os nervos, inflamados e doloridos. 

D) É imprescindível avaliar a integridade da função 
neural e o grau de incapacidade física no momento 
do diagnóstico, na ocorrência de estados reacionais e 
na alta por cura (término da PQT). 

E) A baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico), 
quando disponível, deve ser utilizada como exame 
complementar para a classificação dos casos em 
paucibacilares (PB) ou multibacilares – (MB). 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO GINECOLOGISTA 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
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diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 
podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Com relação ao COVID-19 assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Para indivíduos sintomáticos previamente 
diagnosticadas com COVID-19 que permanecem 
assintomáticos após a recuperação, o novo teste não 
é recomendado dentro de 3 meses após a data de 
início dos sintomas da infecção inicial por COVID-19. 

B) Testes com pesquisa de antígenos verificam a 
resposta imunológica do indivíduo em relação ao 
vírus SARS-CoV-2. 

C) Região de escolha para coleta de secreção do trato 
respiratório superior é a nasofaringe. A coleta pela 
orofaringe só deve ser realizada havendo 
impedimento objetivo de acesso pelo nariz. 

D) O paciente deve ser mantido, preferencialmente, em 
quarto individual e ventilado, com porta e janelas 
abertas. Caso não seja possível, reservar um quarto 
privativo, manter a distância de pelo menos 2 metros 
da pessoa doente. 

E) Dentre as medidas para resposta e enfrentamento da 
COVID-19 estão as não farmacológicas, como 
distanciamento social, etiqueta respiratória e de 
higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e 
desinfeção de ambientes e isolamento de casos 
suspeitos e confirmados conforme orientações 
médicas. 

 

17 – Segundo a Resolução CFM nº 1.658/2002, para 
ser válido o atestado, deve conter as seguintes 
informações: 

I. O tempo concedido para recuperação do paciente, ou 
seja, quantos dias o funcionário precisará faltar; 

II. O diagnóstico da doença ou CID (código internacional 
de doenças), porém, apenas quando expressamente 
autorizado pelo paciente. Pois, todos têm o direito ao 
sigilo médico, em casos em que não se sintam 
confortáveis; 

III. A identificação do médico como emissor, mediante 
assinatura e carimbo ou número de registro no 
Conselho Regional de Medicina. 

IV. Timbre original no topo superior do local de trabalho do 
médico atestante. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18 – A área da medicina é regida por preceitos éticos. 
Entre os princípios mais rígidos e respeitados pelos 
profissionais atuantes, está o sigilo médico, ou 
segredo médico, como também é chamado. 
Regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, 
Código de Ética Médica, Constituição Federal e 
Código Penal, ele tem o objetivo de proteger a 
intimidade dos pacientes, impedindo que 
informações pessoais cheguem ao conhecimento de 
terceiros sem permissão.  

Quanto ao sigilo médico podemos afirmar, EXCETO: 

A) No Código Penal, artigo 324, há a penalização com 
detenção de três meses a 6 anos ou com multa para 
aquele que revelar, sem justa causa, assuntos 
privados que tenham tido ciência devido o exercício 
da profissão ou ofício, caso a revelação prejudique 
outra pessoa. 

B) Permitem que o sigilo seja quebrado com autorização 
expressa do paciente ou de seus responsáveis legais. 

C) É permitido a quebra do sigilo se há suspeita de 
abuso a idosos ou ao cônjuge. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1658_2002.htm
http://viverdemedicina.com.br/quais-sao-as-possiveis-carreiras-dentro-da-medicina/
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D) É permitido a quebra do sigilo se há notificação 
compulsória de determinadas doenças transmissíveis. 

E) É permitido a quebra do sigilo se há abortos 
criminosos. 

 

19 – A gestação é um fenômeno fisiológico e deve 
ser vista pelas gestantes e equipes de saúde como 
parte de uma experiência de vida saudável 
envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista 
físico, social e emocional. Entretanto, trata-se de 
uma situação limítrofe que pode implicar riscos tanto 
para a mãe quanto para o feto e há um determinado 
número de gestantes que, por características 
particulares, apresentam maior probabilidade de 
evolução desfavorável, são as chamadas “gestantes 
de alto risco”.  

São consideradas gestantes de alto risco, EXCETO: 

A) Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 
anos. 

B) Peso pré-gestacional menor que 45kg e maior que 
75kg (IMC<19 e IMC>30). 

C) Altura menor que 1,45m. 

D) Anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos. 

E) Idade maior que 30 anos. 

 

20 – A toxoplasmose é uma infecção muito comum, 
mas a manifestação clínica da doença é rara. Sua 
distribuição geográfica é mundial, sendo uma das 
zoonoses mais difundidas. Em humanos a principal 
causa da infecção é o consumo de carne 
contaminada sem processamento térmico adequado. 
As principais vias de transmissão são: “oral” e 
“congênita”. Em casos raros pode haver transmissão 
por inalação de aerossóis contaminados, pela 
inoculação acidental, transfusão sanguínea e 
transplante de órgãos. Na gravidez, os antibióticos e 
a duração do tratamento irão depender do estágio da 
gravidez e da força do seu sistema imune.  

Os antibióticos que podem ser usados incluem 
EXCETO: 

A) Pirimetamina.  B) Sulfadiazina. 

C) Clindamicina.  D) Amoxicilina. 

E) Espiramicina. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
NUTRICIONISTA 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto.  

As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 
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D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – Formado pelo encéfalo e medula espinhal e 
nervos cranianos e raquidianos, o sistema 
_____________ é responsável pela captação, 
interpretação e respostas às mensagens recebidas. 

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

A) Sistema respiratório 

B) Sistema nervoso 

C) Sistema digestivo 

D) Sistema circulatório 

E) Sistema cardiovascular 

 

17 – Antropologia da alimentação é uma área de 
pesquisa da antropologia. Não obstante ser parte 
fundamental da manutenção da vida, a alimentação 
só passou a ser tema da pesquisa das ciências 
sociais a partir do século passado (séc. XX). A 
antropologia da alimentação inclui os seguintes 
temas principais: 

I. Simbolismo da alimentação 

II. Alimentação e processos de interação social 

III. Alimentação e saúde física 

Correlacione: 

(     )  Comidas sagradas, tabus religiosos envolvidos na 
alimentação 

(     )  Hábitos alimentares e classes sociais, dieta e "modus 
vivendi" 

(     )  Transformações da alimentação e modernidade, 
alimentação e etnicidade 

(     )  Dieta e exercícios, engenharia nutricional, transgênicos e 
seu impacto na alimentação hodierna 

(     )  Comidas e cultura popular, mitos alimentares 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) III, I, II, I, II   B) I, II, II, III, I 

C) II, I, I, II, III   D) I, I, III, II, II 

E) III, III, I, II, I 

 

18 – O aparelho digestivo humano é um conjunto de 
órgãos, que como o nome já diz, cuidam da ingestão, 
digestão e absorção dos elementos nutricionais 
fundamentais para a nossa existência. As principais 
doenças que “frequentam” os consultórios, 
relacionadas ao sistema digestivo são, EXCETO: 

A) O refluxo gastroesofágico,  

B) A constipação intestinal, a gastrite,  

C) A esteatose hepática,  

D) A aterosclerose, 

E) A síndrome do intestino irritável. 

 

19 – O fígado é o segundo maior órgão do corpo 
humano depois da pele. Ele exerce mais de 200 
funções em nosso organismo, sendo as principais o 
auxílio na digestão de alimentos, produção de bile 
(substância que atua na digestão de gorduras), a 
síntese de colesterol e a metabolização dos 
elementos nocivos de alguns alimentos, como 
bebidas alcoólicas, café e gorduras. Sinais e 
sintomas de doença hepática incluem, EXCETO: 

A) Pele e os olhos amarelados (icterícia), dor abdominal 
e inchaço 

B) Inchaço nas pernas e tornozelos, coceira na pele 

C) Urina clara, Fezes escuras ou esverdeadas 

D) Fadiga crônica, náuseas ou vômitos 

E) Perda de apetite, machucar-se com facilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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20 – O código de ética do nutricionista é um conjunto 
de diretrizes que estabelece boas práticas no 
exercício da profissão. Essas normas têm o objetivo 
de esclarecer, informar e guiar os nutricionistas nas 
tomadas de decisão referentes à conduta 
profissional.  

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às 
Responsabilidades Profissionais do Nutricionista: 

A) É direito do nutricionista a garantia e defesa de suas 
atribuições e prerrogativas 

B) É direito do nutricionista recusar-se a exercer sua 
profissão em qualquer instituição onde as condições 
de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas 

C) O nutricionista não tem direito de recusar propostas e 
situações incompatíveis com suas atribuições ou que 
se configurem como desvio de função em seu 
contrato profissional. 

D) É direito do nutricionista prestar serviços profissionais 
gratuitos com fins sociais e humanos. 

E) É dever do nutricionista assumir responsabilidade por 
suas ações, ainda que estas tenham sido solicitadas 
por terceiros. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
PSICÓLOGO 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 

de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4 

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

16 – Violência doméstica é um padrão de 
comportamento que envolve violência ou outro tipo 
de abuso por parte de uma pessoa contra outra num 
contexto doméstico, como no caso de um casamento 
ou união de facto, ou contra crianças ou idosos. 
Quando é perpetrada por um cônjuge ou parceiro 
numa relação íntima contra o outro cônjuge ou 
parceiro denomina-se: 

A) Violência marital  B) Violência moral 

C) Violência conjugal  D) Violência mental 

E) Violência emocional 

 

17 – O psicólogo atua no diagnóstico, prevenção e 
tratamento de doenças mentais, de personalidade ou 
distúrbios emocionais. Este profissional estuda o 
comportamento humano por meio da análise de suas 
ideias, valores e emoções.  

Conforme o código de ética profissional do 
psicólogo são deveres fundamentais dos psicólogos, 
EXCETO: 

A) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este 
Código;  

B) Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente;  

C) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal;  

D) Comunicar ao coren e aos órgãos competentes, fatos 
que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional. 

E) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 
serviços de Psicologia. 

 

18 – A Proteção Social Especial (PSE) organiza a 
oferta de serviços, programas e projetos de caráter 
especializado, que tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, 
o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a 
proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de risco pessoal e 
social, por violação de direitos.  

Qual é o público-alvo da Proteção Social Especial? 

I. É destinada a todas as pessoas e famílias que 
vivenciem situações de risco pessoal e social.  

II. Que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados 
por vivências de violência física, violência psicológica. 

III. Sofre negligência, abandono, violência sexual (abuso 
e exploração). 

IV. Situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato 
infracional, fragilização ou rompimento de vínculos,  

V. Por afastamento do convívio familiar, dentre outras. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, II, III estão coretos. 

B) Somente os itens I, IV, V estão coretos. 

C) Somente os itens II, III, IV, V estão coretos. 

D) Somente os itens IV, V estão coretos. 

E) Todos os itens estão corretos 

 

19 – O ECA assegura, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos fundamentais das crianças 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. Toda criança tem 
o direito à vida e à saúde, sendo que essa garantia 
começa: 

A) Após o nascimento 

B) Antes do nascimento 

C) Após um ano de idade 

D) Após um mês de vida 

E) Após seis meses de vida 

 

20 – O objetivo é propiciar um ambiente que favoreça 
o trabalhador a atingir não apenas as suas metas de 
trabalho, mas também as suas realizações 
profissionais e pessoais. Assim, o psicólogo 
especialista nessa área se preocupa em criar 
estratégias que combinem suprir tanto a satisfação 
das necessidades das organizações quanto à de 
seus trabalhadores muito embora as duas estejam 
interligadas, elas não são exatamente a mesma 
coisa. 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

I. Psicologia Organizacional 

II. Psicologia do Trabalho 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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Coluna 2: 

(     ) É mais abrangente, uma vez que nem todo trabalho 
depende de uma empresa. Consideremos, por exemplo, 
um trabalhador rural e seu ambiente de trabalho, que é o 
campo. 

(     )  A sua atuação é voltada para atender às necessidades 
dos vários setores do empreendimento. 

(     )  Seu objetivo é aprimorar o trabalhador para que gere 
melhorias para a organização e, assim, promover também 
melhorias para ele mesmo. 

(     )  Essa área da psicologia estuda o homem em seu 
ambiente laboral, garantindo a sua saúde e a segurança 
em seu trabalho, independentemente se é ou não em um 
ambiente empresarial. 

(     )  Trata do universo da psicologia, trabalho, organização e 
pessoas, e a relação estabelecida entre eles, como o 
próprio nome diz, está ligada a uma organização ou 
empresa. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) I, II, I, II, I   B) II, II, II, I, I 

C) II, I, I, II, I   D) I, I, I, II, II 

E) II, I, II, I, II 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ODONTÓLOGO 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 

critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4  

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços;  

III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – _______________ é a denominação dada à liga 
metálica que possui como elemento base o mercúrio. 
Esse item é muito importante na odontologia devido 
a suas propriedades. Entretanto, sua capacidade 
está sendo bastante questionada por conta do seu 
principal componente: o mercúrio. 

A) Godiva    B) Resina 

C) Amálgama   D) Liga de ouro 

E) Porcelana 
 

17 – Há muitos tipos e causas de feridas bucais. As 
feridas bucais podem ser causadas por uma 
infecção, uma doença sistêmica, um irritante físico 
ou químico ou uma reação alérgica. Geralmente, 
como o fluxo normal de saliva ajuda a proteger o 
revestimento da boca, qualquer problema de saúde 
que diminua a produção de saliva faz com que 
aumentem as chances de feridas bucais. 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1:  

I. Aftas 

II. Herpes Simples 

III. Aleucoplasia 

IV. Candidíase 

V. Xerostomia 

Coluna 2: 

(     )  Tem uma aparência esbranquiçada e pode aparecer no 
lado interno da bochecha, na gengiva ou na língua. Muitas 
vezes é associada ao fumo, ao uso de tabaco de mascar, 
embora outras causas incluam também dentaduras mal 
ajustadas, dentes quebrados e mordidas na bochecha. 

(     )  As bolhas geralmente desaparecem em uma semana. 
Como não existe cura para as infecções, as bolhas 
podem reaparecer em momentos de instabilidade 
emocional, exposição ao sol, alergias ou febre. 

(     )  São inflamações pequenas e brancas cercadas por uma 
área avermelhada. Elas não são contagiosas, mas muitas 
vezes são confundidas com uma doença causada por um 
vírus contagioso. 

(     )  Os adultos estão especialmente sujeitos a apresentar 
cárie e outros problemas bucais quando sofrem dessa 
doença que é caracterizada pela falta de saliva. Ela pode 
ser decorrente de uma doença, de medicamentos, da 
radioterapia e da quimioterapia, e pode ser temporária 
(dias ou meses) ou permanente, dependendo de suas 
causas. 

(     )  É uma infecção fúngica causada por cândida albicans. 
Pode ser reconhecida por sua cor branca, amarelada ou 
avermelhada nas superfícies úmidas da boca. Os tecidos 
situados sob a mancha podem ficar muito doloridos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) I, III, IV, II, V   B) III, II, I, V, IV 

C) V, IV, I, III, II   D) IV, II, III, V, I 

E) II, I, III, V, IV 

 

18 – O cirurgião-dentista, além de prescrever 
medicamentos de uso específico em Odontologia, 
visando o benefício do paciente, pode prescrever 
fármacos que atuarão como coadjuvantes no 
tratamento odontológico.  

São substâncias e suas indicações na prática clínica 
em odontologia, EXCETO: 

A) Aceclofenaco: Controle da dor 

B) Cefalexina: Processos infecciosos bacterianos 

C) Ácido acetilsalicílico - Antitérmico utilizado em 
infecções odontogênicas. - Anti-inflamatório. - 
Controle da dor. 

D) Ácido aminocapróico: Controle de sangramento, que 
pode ser utilizado em condições pré ou pós cirúrgicas 
para pacientes que relatam problemas relacionados à 
hemostasia, do ponto de vista sistêmico. 

E) Ibuprofeno: Dessensibilizante. Bioativos 
remineralizante. 

 

19 – O exame clínico é dividido em duas etapas: a 
anamnese e o exame físico. A partir delas, é possível 
obter informações sobre o estado geral de saúde do 
paciente, podendo ser identificadas doenças a partir 
de sinais e sintomas. 

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

I. Anamnese 

II. Exame físico 

Coluna 2: 

(    ) Identificação do cliente 

(    ) Queixa principal, história médica pregressa 

(    ) Inspeção, palpação 

(    ) Percussão, ausculta 

(    ) Alergias, história da doença atual 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) II, I, I, II, I 

B) I, I, II, II, II 

C) I, I, II, II, I 

D) II, II, I, II, II 

E) I, II, I, II, I 

 

20 – O cirurgião-dentista e a sua equipe podem 
desempenhar um papel importante não só no 
tratamento global das pessoas com HIV-positivo, 
mas também como agentes de informação e 
orientação para a comunidade. Nesse sentido, são 
funções de competência do cirurgião-dentista (e sua 
equipe), EXCETO: 

A) Garantir o atendimento dentro das normas de 
biossegurança preconizadas. 

B) Estar atento às possíveis manifestações bucais 
relacionadas à infecção pelo HIV/aids.   

C) Orientar e encaminhar o paciente ao serviço de 
saúde, em caso de suspeita diagnóstica de infecção 
pelo HIV/aids.   

D) Garantir a não continuidade dos procedimentos de 
rotina odontológica.  

E) Garantir um tratamento digno e humano, mantendo 
sigilo e respeitando diferenças comportamentais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

11 – Para indivíduos com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação 
por qualquer um dos critérios (clínico, clínico--
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após __________ do 
início dos sintomas OU após __________ com dois 
resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 
___________ de resolução de febre sem uso de 
medicamentos anti-térmicos e melhora clínica 
importante, mediante avaliação médica. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 10 dias; 10 dias; 48 horas. 

B) 10 dias; 20 dias; 36 horas. 

C) 20 dias; 10 dias; 24 horas. 

D) 15 dias; 15 dias; 72 horas. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

12 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de Junho de 
2011, Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: 

Relacione as colunas abaixo:   

Coluna 1: 

1. Região de Saúde  

2. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

3. Portas de Entrada 

4. Comissões Intergestores 

5. Rede de Atenção à Saúde 

Coluna 2: 

(    )  Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com 
a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição 
de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização 
de sua execução e demais elementos necessários à 
implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

(    )  Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS. 

(    )  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. 

(    )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 5, 1, 2   B) 2, 5, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 2, 3, 5   D) 3, 1, 5, 4, 2 

E) 2, 3, 5, 2, 4  

 

13 – A portaria nº 399, DE 22 de fevereiro 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus 
objetivos para 2006 são, EXCETO: 

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral. 

B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama. 

C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 
infantil por doença diarreica e por pneumonias. 

D) Contribuir para a redução do trabalho infantil e em 
situação de risco. 

E) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

14 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, compete às Secretarias Estaduais de Saúde 
e ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:  

I. Pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, 
diretrizes e normas para a implantação e implementação 
da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos 
Estados e Distrito Federal;  

II. Destinar recursos estaduais para compor o financiamento 
tripartite da Atenção Básica, de modo regular e 
automático, prevendo, entre outras formas, o repasse 
fundo a fundo para custeio e investimento das ações e 
serviços;  
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III. Ser corresponsável pelo monitoramento das ações de 
Atenção Básica nos municípios;  

IV. Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos 
sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e 
divulgar os resultados obtidos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos 

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – Para receberem os recursos, de que trata o art. 
3° da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com: 

I. Fundo Privado de Saúde; 

II. Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

III. Plano de saúde; 

IV. Relatórios de gestão que permitam o controle de que 
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens I, II, III estão corretos. 

D) Somente os itens II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

16 – A _____________é uma doença que leva a 
problemas de saúde crônica. A infecção é adquirida 
quando as pessoas entram em contato com água 
doce que está infectada com as formas larvais. Os 
vermes adultos microscópicos vivem nas veias de 
drenagem do trato urinário e dos intestinos. 

Complete a lacuna acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) Zika Vírus   B) Esquistossomose 

C) Zoonoses   D) Lepidópteros 

E) Raiva 

 

17 – As fêmeas de Aedes aegypti colocam seus ovos 
fixando-os em paredes úmidas, próximas ao nível da 
água. O tamanho dos ovos variam entre 0,6 e 0,7mm. 
A fecundação se dá durante a postura, e o 
desenvolvimento do embrião se completa em 48h, 
em condições favoráveis de umidade e temperatura. 
No momento da postura, os ovos são brancos, mas 
rapidamente adquirem a cor? 

A) Preta brilhante 

B) Bege 

C) Branco perola 

D) Dourado 

E) Marrom 

18 – A leishmaniose visceral (VL), também conhecida 
como calazar, é a forma mais grave da leishmaniose. 
O calazar é causado pelo protozoário parasita 
Leishmania que é transmitido pela picada de 
mosquitos-palha infectados. O parasita ataca o 
sistema imunológico e, meses após a infecção 
inicial, a doença pode evoluir para uma forma 
visceral mais grave, que é quase sempre fatal se não 
for tratada. 

I. A doença, quando progride, se manifesta de dois a oito 
meses após a infecção com e se caracteriza por 
acessos irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, 
aumento do baço e do fígado, nódulos linfáticos 
inchados e anemia. 

II. Se a carga parasitária é baixa ou o nível de imunidade 
do paciente é baixo, o período de incubação é de 5 a 12 
dias. 

III. O diagnóstico é realizado combinando os signos clínicos 
com os testes serológicos e parasitológicos. 

IV. Os testes mais efetivos para diagnóstico de 
leishmaniose são invasivos, pois demandam amostras 
de tecido, gânglios linfáticos ou da medula espinhal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I, III, IV estão corretos.  

B) Somente os itens I, II estão corretos.  

C) Somente os itens II, III, IV estão corretos.  

D) Somente os itens I, II, IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

19 – A leptospirose não é transmitida de uma pessoa 
para outra, para haver o contágio pela doença, é 
necessário o contato com a urina ou outros 
excrementos de animais que estejam contaminados, 
como ratos, cães, gatos, porcos e bovinos. A 
Leptospira costuma adentrar em mucosas, como 
olhos e boca, ou ferimentos e arranhões na pele e em 
seguida se dissemina pela corrente sanguínea até 
atingir os órgãos do corpo. Para se proteger da 
Leptospirose e evitar a contaminação, deve-se evitar 
estar em contato com, EXCETO: 

A) Águas contaminadas, como enchentes.  

B) Águas contaminadas, como lama. 

C) Águas contaminadas, como rios com água parada. 

D) Águas contaminadas, como piscina tratada 
devidamente com cloro. 

E) Aguas contaminadas com esgoto. 
 

20 – O manuseio dos inseticidas implica cuidados 
que visam à prevenção de acidentes, bem como à 
manutenção da saúde do trabalhador que, por 
necessidade de manipulação, mantém contato direto 
com tais produtos. O combate ao Aedes aegypti 
envolve algumas vezes o controle químico mediante 
o uso de produtos inseticidas que pertencem ao 
grupo dos: 

A) Sabethes e dos Flebótomo 

B) Perifocal e dos Anopheles 

C) Organofosforados e dos piretróides. 

D) Fosforados e dos bastonetes 

E) Poritrides e dos Anopheles 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art33§4
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

11 – Calcule a porcentagem abaixo: 

35 % de 150 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) 25,5   B) 52,5   C) 0,35 

D) 53   E) 97,5 
 

12 – Expressões numéricas são combinações entre 
números, sinais gráficos e operações básicas, cuja 
resolução deve seguir uma ordem específica. A 
maioria das expressões numéricas conta com várias 
operações e diferentes sinais gráficos. Por isso, é 
muito importante ficar atento ao que tem prioridade 
nas resoluções. 

Com relação à ordem dos sinais e das operações nas 
expressões numéricas, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(      )  Primeiramente, todas as operações que estão no interior 
dos parênteses devem ser resolvidas, gerando como 
resultado um único número.  

(     )  Logo após a resolução dos parênteses, as operações que 
estão no interior das chaves são efetuadas, gerando 
novamente um único número. 

(     )  O último sinal gráfico a ser eliminado é os colchetes. 

(     )  Dentre as operações a serem realizadas, primeiro 
resolvemos as adições e/ou subtrações. 

(     )  Por último, devemos nos preocupar com as potências e 
raízes. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) V, F, F, V, V 

C) V, V, V, F, F   D) V, F, F, F, F 

E) V, F, F, F, V 

 

13 – Resolva a Expressão Numérica abaixo: 

 67 + { 50 . [ 70 ÷ ( 27 + 8 ) + 18 ÷ 2 ] + 21 } 

Assinale a alterativa com o resultado CORRETO: 

A) 638   B) 185   C) 1.196 

D) 598   E) 825 
 

14 – Qual dos programas abaixo, não faz parte do 
pacote Microsoft Office 2010? 

A) Microsoft Word  B) Microsoft Excel 

C) Microsoft PowerPoint D) Microsoft Outlook 

E) Microsoft Paint 

 

15 – De acordo com a Lei 9.609/1998, Art. 12. Violar 
direitos de autor de programa de computador, prevê 
como pena: 

A) Reclusão de doze meses a três anos e multa. 

B) Detenção de dois meses a um ano e multa. 

C) Reclusão de seis meses a quatro anos ou multa. 

D) Detenção de seis meses a dois anos ou multa. 

E) Reclusão de dez meses a quatro anos ou multa. 

16 – Conforme exposto pelo comitê Gestor de 
Informática no Brasil, através do site www.ipv6.br, o 
cabeçalho do IPv4 é composto por 12 campos fixos.  
Estes campos são destinados a transmitir 
informações sobre:  

Marque “V” para Verdadeiro e “F” para Falso: 

(  )  A versão do protocolo; 

(  )  O tamanho do cabeçalho e dos dados; 

(  )  A fragmentação dos pacotes; 

(  )  O tipo dos dados sendo enviados; 

(  )  O tempo de vida do pacote; 

(  )  O protocolo da camada seguinte (TCP, UDP, ICMP); 

(  )  A integridade dos dados; 

(  )  A origem e destino do pacote. 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

A) V, V, V, V, V, V, V, V. 

B) V, V, V, V, F, F, V, V. 

C) V, V, F, V, F, F, V, V. 

D) V, V, F, V, F, V, V, V. 

E) V, V, V, V, F, V, V, V. 
 

17 – O Windows 10 possui uma grande quantidade 
de atalhos de teclado que permitem ganhar tempo e 
aumentar a produtividade no uso do sistema. Sendo 
assim, o que acontece ao clicarmos nas teclas Tecla 
Windows + i? 

A) Abre o Explorador de Arquivos 

B) Abre o aplicativo Configurações 

C) Mostra/oculta o desktop 

D) Cria nova pasta  

E) Cancela tarefa atual 
 

18 – Analise o código abaixo e responda, a qual 
linguagem de programação melhor se enquadra essa 
sintaxe: 

 

Alternativas: 

A) ASP   B) Pascal   C) Java 

D) C#   E) PHP 
 

19 – Segundo a “Cartilha de Segurança para Internet” 
do Centro de Estudos, Resposta, e Tratamento de 
Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br), analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa que NÃO 
corresponde ao golpe denominado Phishing: 

A) É o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta 
obter dados pessoais e financeiros de um usuário, 

<? 
   $v1 = 40; 
   $v2 = 20; 
 
   if ( $v1 > $v2 ) { 
    echo "A variável “.$v1.” é maior 
          que a variável “.$v2; 
   } 
?> 
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pela utilização combinada de meios técnicos e 
engenharia social 

B) Ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas 
que tentam se passar pela comunicação oficial de 
uma instituição conhecida, como um banco, uma 
empresa ou um site popular 

C) Um dos exemplos de situações envolvendo phishing 
são: páginas falsas de comércio eletrônico ou Internet 
Banking. 

D) É o tipo de fraude, onde geralmente a pessoa é 
envolvida em alguma situação ou história 
mirabolante, que justifique a necessidade de envio de 
informações pessoais ou a realização de algum 
pagamento adiantado, para a obtenção de um 
benefício futuro. 

E) Para atrair a atenção do usuário as mensagens 
apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente 
explorando campanhas de publicidade, serviços, a 
imagem de pessoas e assuntos em destaque no 
momento. 

 

20 – Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta 
uma classe de rede do tipo A ou C? 

A) 126.255.255.250 

B) 129.050.050.015 

C) 193.040.253.100 

D) 10.100.100.100 

E) 210.040.100.001 

 


