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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 
2. Esta prova contém 50 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta 
cada. 
3. Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra.  
4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis.  
5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de 
tinta azul ou preta. 
6. O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho do Gabarito no 
verso desta capa, que poderá ser destacada. 
7. Saída permitida apenas para ida ao “toillete”, se estritamente necessária e com 
autorização do Fiscal de Sala e acompanhado pelo Fiscal de Corredor. 
8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 
folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 
concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 
para o término das provas quando então poderá levar o caderno de provas. 
9. A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 
minutos do início das mesmas. 
10. Ao terminar, entregue ao Fiscal sua Folha de Respostas devidamente identificada e 
assinada, pois a não assinatura implica na eliminação imediata do candidato. 
11. Duração máxima de 04:00 (quatro horas). 
 

 
 

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS 
Dia 17/01/2022 a partir das 17:00 hrs no site www.reisauditores.com.br. 
 
 
 
 

Realização: 
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RASCUNHO DO GABARITO 
Esta folha pode ser destacada 

 
 
 
 

01 A B C D  26 A B C D 
02 A B C D  27 A B C D 
03 A B C D  28 A B C D 
04 A B C D  29 A B C D 
05 A B C D  30 A B C D 
06 A B C D  31 A B C D 
07 A B C D  32 A B C D 
08 A B C D  33 A B C D 
09 A B C D  34 A B C D 
10 A B C D  35 A B C D 
11 A B C D  36 A B C D 
12 A B C D  37 A B C D 
13 A B C D  38 A B C D 
14 A B C D  39 A B C D 
15 A B C D  40 A B C D 
16 A B C D  41 A B C D 
17 A B C D  42 A B C D 
18 A B C D  43 A B C D 
19 A B C D  44 A B C D 
20 A B C D  45 A B C D 
21 A B C D  46 A B C D 
22 A B C D  47 A B C D 
23 A B C D  48 A B C D 
24 A B C D  49 A B C D 
25 A B C D  50 A B C D 



PROVA Nº 03 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 
01 e 02. 
 
Cientistas comprovam que emojis não são uma 

linguagem universal 
 

As mudanças naturais da tecnologia trazem 
mudanças drásticas para a maneira com a qual nos 
comunicamos, especialmente por meio de conversas 
escritas, com os populares aplicativos de 
comunicação como WhatsApp, Messenger, Telegram 
e outros. Neles, é muito comum usarmos sinais e 
símbolos de diversos tipos para incrementar o papo, 
mas será que essas figuras realmente podem ser 
compreendidas igualmente por falantes de quaisquer 
idiomas?  
Segundo um estudo publicado pelo Journal of Cross-
Cultural Psychology, as emoções expressas pelos 
emojis, emoticons ou aquelas carinhas que 
“desenhamos” usando símbolos como dois pontos, 
parênteses, hifens etc., não são entendidas da 
mesma maneira por pessoas de culturas diferentes, 
ao contrário do que se acreditava. Exatamente: 
aquela carinha feliz, triste, rindo ou brava pode ser 
interpretada de maneira diferente por habitantes de 
outros países. 
 
Culturas diferentes 
 
A equipe de pesquisa da Universidade de Tóquio 
examinou como as emoções expressadas em 
símbolos e imagens são compreendidas no Japão, 
Camarões e Tanzânia. 
É claro que existe uma certa semelhança entre 
países com culturas parecidas, como acontece no 
mundo ocidental eurocêntrico, que inclui toda a 
Europa Ocidental e praticamente a América inteira. 
Mas quando comparamos culturas mais diversas e 
distantes, como a japonesa ou centro-africana, 
algumas confusões podem ocorrer. Um bom 
exemplo é notar que ocidentais tendem a 
demonstrar emoção nas figurinhas usando a boca, 
enquanto japoneses usam os olhos para essa 
função. 
A equipe, formada pelos psicólogos japoneses 
Kohske Takahashi, Takanori Oishi e Masaki 
Shimada, da Universidade de Tóquio, examinou 
como as emoções expressadas em símbolos e 
imagens são compreendidas no Japão, Camarões e 
Tanzânia, três nações com diferentes graus de 
conectividade e acesso à internet. 
Apesar dos participantes analisados serem capazes 
de reconhecer igualmente emoções nos rostos de 
pessoas reais, independentemente de sua cultura, 
com apenas uma leve confusão na hora de africanos 
identificarem expressões neutras e tristes entre 
asiáticos, eles divergiram bastante na hora de 
interpretar os símbolos. 
Essa confusão pode ser reforçada não apenas pelas 
diferenças culturais, mas pela exposição à internet 

que as pessoas desses diferentes países têm. 
Enquanto na Tanzânia apenas 13% usa a rede e em 
Camarões 25%, no Japão esse valor sobe para 
impressionantes 92% da população exposta à 
internet. 
Os participantes foram expostos a emoticons no 
estilo japonês e no estilo ocidental, que apresentam 
expressões mostradas pelos olhos e pela boca, 
respectivamente, e a confusão foi geral. Os 
japoneses entenderam fluentemente as emoções 
nos símbolos, enquanto os participantes de 
Camarões e Tanzânia encontraram dificuldades para 
compreendê-los. 
 
Com a cabeça na Web 
 
O estudo diz que os japoneses geralmente estão tão 
imersos na cultura da internet que antropomorfizam 
emoticons, transformando os símbolos em sinais 
reais de sentimento, por isso essa fluência tão alta, 
seja a emoção expressada pelos olhos do emoticon, 
no estilo oriental, ou pela boca, no estilo ocidental. 
 
(Fonte: 
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/123708-
cientistas-comprovam-emojis-nao-linguagem-
univhtmersal. Acesso em 20 dez. 2021. Texto 
adaptado) 
 
01) Assinale a alternativa incorreta. 
 
De acordo com o texto: 
 
A) As emoções expressas pelos emojis não são 
interpretadas da mesma forma por povos de 
culturas diferentes. 
B) As mudanças trazidas pela tecnologia 
modificaram a nossa comunicação, especialmente as 
conversas orais e escritas. 
C) Os povos ocidentais tendem a demonstrar 
emoção nas figurinhas usando a boca, e os 
japoneses usam os olhos. 
D) Os participantes foram expostos a emoticons nos 
estilos oriental e ocidental. 
 
02) No texto “Cientistas comprovam que emojis não 
são uma linguagem universal”, predomina o tipo 
textual: 
 
A) descritivo 
B) informativo 
C) instrucional 
D) narrativo 
 
03) Assinale a opção em que há concordância 
verbal inadequada: 
 
A) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução 
para o problema. 
B) A maioria dos conflitos foram resolvidos. 
C) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 
D) De casa à escola é três quilômetros. 
 



04) Assinale a alternativa em que está correto o uso 
do acento indicativo de crase. 
 
A) Ele se referiu às pessoas de boa memória. 
B) Ele passou a ser entendido à partir de suas 
reflexões sobre a memória. 
C) Os livros foram entregues à ele. 
D) Graças à Deus que tudo terminou conforme o 
planejado. 
 
05) Marque a alternativa em que o uso do hífen 
está correto, de acordo com as novas regras 
ortográficas. 
 
A) Auto-escola 
B) Semi-árido 
C) Micro-ondas  
D) Ultra-som 
 
06) Marque a alternativa em que, de acordo com a 
norma culta da língua portuguesa, há um erro de 
regência verbal. 
 
A) Eduardo aspirava ao sacerdócio. 
B) O médico assistiu ao paciente. 
C) Aspirei o aroma das flores. 
D) Chegamos a São Paulo ontem. 
 
07) Marque a opção incorreta, Segundo o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 
 
A) Não se acentua mais os ditongos abertos ei, oi, 
das palavras paroxítonas. Exemplos: estreia, 
heroico. 
B) Não se acentua mais as palavras oxítonas 
terminadas em ditongo aberto. Ex: heroi, bachareis.  
C) Não se acentua mais o I e o U tônicos, 
precedidos de ditongos. Ex: feiura, baiuca. 
D) Não são acentuados os hiatos ee, oo. Ex: leem, 
voo. 
 
08) Assinale a alternativa na qual a frase está 
escrita conforme o registro de linguagem formal: 
 
A) “Além de combaterem a acne (eles são feitos 
com ácido glicólico, um poderoso derivado da cana-
de-açúcar), eles deixam a pele super-hidratada.” 
B) “A gente acha que cuidar da pele dá trabalho.” 
C) “Chato mesmo é encarar aquela espinha que 
insiste em aparecer na cara da gente (...)”. 
D) “(...) o encontro com o menino que a gente está 
a fim.” 
 
09) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão corretamente grafadas, observando-se o uso 
do acento gráfico e as novas normas de acentuação, 
segundo o Novo Acordo Ortográfico. 
 
A) Saíra – enjôo – bárbaro – velóz 
B) Jabutí – automóvel – samambáia – jiló 
C) Urubú – côco – cajú – Maraú 
D) Saúde – saudável – óculos – Mário 

10) Assinale a alternativa em que não há nenhum 
erro de pontuação: 
 
A) O professor realizou um excelente trabalho; os 
alunos, porém, não ficaram satisfeitos. 
B) O professor realizou, um excelente trabalho; os 
alunos, porém, não ficaram satisfeitos. 
C) O professor realizou um excelente trabalho; os 
alunos porém, não ficaram satisfeitos. 
D) O professor, realizou um excelente trabalho: os 
alunos, porém não ficaram satisfeitos. 
 

PROVA Nº 08 
INFORMÁTICA 

 
11) No Word 2013, é possível apagar palavras 
selecionando-as no texto e em seguida pressionando 
a tecla <Del>. É possível apagar palavras no texto a 
partir da combinação de teclas e a combinação que 
apaga a palavra posicionada à esquerda do cursor é: 
 
A) CTRL + BackSpace 
B) CTRL + Tab  
C) CTRL + Del 
D) CTRL + End 
 
12) A tabela tem a finalidade de distribuir de modo 
organizado as informações em um quadro, para que 
o leitor compreenda os dados de forma mais rápida 
e fácil. Para inserir mais linhas em uma tabela faça o 
seguinte: 
 
A) Clique duas vezes diante da última linha da 
tabela. 
B) Posicione o cursor logo abaixo da tabela e em 
seguida aperte a tecla <Enter> 
C) Clique duas vezes dentro da última célula da 
tabela. 
D)Posicione o cursor na última célula da tabela e em 
seguida aperte a tecla <Tab> 
 
13) Observe os botões em destaque na imagem 
abaixo: 
 

 
 
Os botões “Aumentar e Diminuir” são utilizados para 
aumentar ou diminuir... 
 
 
 
 
 



A) As casas decimais, alterando o número das casas 
depois da vírgula. 
B) A margem entre a borda e o conteúdo da célula. 
C) A quantidade de números inteiros inseridos na 
célula. 
D) A margem entre a borda e o conteúdo da célula. 
 
14) Um professor lançou as 3 notas do seu aluno, 
correspondente ao 2º bimestre do ano letivo. 
Identifique, na imagem abaixo, a fórmula inserida 
na célula E2, da planilha do Excel, para calcular a 
Média das notas e marque a alternativa correta: 
 

 
 
A) =MÉDIA(B2:E2) 
B) MÉDIA(B2:D2) 
C) =MÉDIA(B2:D2) 
D) MÉDIA=(B2:E2) 

 
15) Um computador comum possui vários tipos de 
memorias. Cada memória possui uma função 
específica, a memória de acesso aleatório e que 
requer energia para manter a informação, é a 
memória: 
 
A) ROM 
B) RAM 
C) SSD 
D) SIMM 
 
16) Um arquivo digital é uma informação – uma 
imagem, um texto, uma planilha, um gráfico etc. – 
que está salvo em um dispositivo e pode ser 
compartilhado com outras pessoas. Para salvar um 
arquivo digital, é necessário colocar o seu formato, 
no exemplo: ¨nome_arquivo.ppt”, trata-se de 
qual tipo de formato de arquivo digital: 
 
A) Formato bastante “cru”, ou seja, ele não admite 
quase nenhum tipo de formatação no texto, a não 
ser coisas simples como a acentuação das palavras. 
B) Formato próprio do programa Word, da Microsoft, 
nele há muitas possibilidades de formatação do 
texto, inserção de imagem e inúmeros outros 
recursos. 
C) Esse formato se refere à sua principal 
característica, que é manter a estrutura das suas 
informações independentemente de onde ele seja 
aberto. 
D) Esse formato corresponde aos arquivos gerados e 
editados no Power Point, famoso programa de 
apresentação de slides. Com ele é possível exibir 
formas e textos em animações, em slides. 
 

17) No contexto da manipulação de arquivos na 
Internet, o termo que corresponde à ação de 
transferir dados de um computador remoto para um 
computador local é conhecida como: 
 
A) Copy. 
B) Paste. 
C) Download. 
D) Upload. 
 
18) Vitória quer enviar um e-mail utilizando sua 
conta no Gmail, para um grupo de dez pessoas, de 
modo que nenhum membro do grupo possa 
descobrir quem são os demais membros. Uma 
solução prática para isso é: 
 
A) Cadastrar contatos imaginários com os e-mails de 
todos os destinatários.  
B) Colocar toda a lista de destinatários como Cc. 
C) Criptografar a lista de destinatários do e-mail. 
D) Colocar toda a lista de destinatários como Cco. 
 
19) No Word 2007 ao usar o atalho Ctrl + F o que 
acontece? 
 
A) Exibir o painel de tarefas Navegação para 
pesquisar no conteúdo do documento. 
B) Percorrer os locais das quatro últimas alterações 
feitas no documento. 
C) Mover o cursor para o local da revisão anterior. 
D) Exibe a caixa de diálogo Ir para, para navegar 
até uma página específica, indicador, nota de 
rodapé, tabela, comentário, gráfico ou outro local. 

 
20) É um termo recorrente na Internet e serve 
como sinônimo, em inglês, para “navegador de 
Internet”. Denomina-se: 
 
A) Macro. 
B) Browser. 
C) Token 
D) Link. 
 

PROVA Nº 25 
ESPECÍFICA 

 
21) De acordo com a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições: 
 
I – administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 
II – elaboração de normas técnicas e 
estabelecimento de padrões de qualidade para 
promoção da saúde do trabalhador; 
III – elaboração e atualização periódica do plano de 
saúde; 
IV – definir as instâncias e mecanismos de controle 
e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 



B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) Segundo a Lei nº 11.350/2006 é considerada 
atividade dos Agentes de Combate às Endemias 
assistida por profissional de nível superior e 
condicionada à estrutura de vigilância 
epidemiológica e ambiental e de atenção básica a 
participação: 
 
I – no planejamento, execução e avaliação das 
ações de vacinação animal contra zoonoses de 
relevância para a saúde pública normatizadas pelo 
Ministério da Saúde, bem como na notificação e na 
investigação de eventos adversos temporalmente 
associados a essas vacinações; 
II – na necropsia de animais com diagnóstico 
suspeito de zoonoses de relevância para a saúde 
pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento 
de amostras laboratoriais, ou por meio de outros 
procedimentos pertinentes; 
III – na realização do planejamento, 
desenvolvimento e execução de ações de controle 
da população de animais, com vistas ao combate à 
propagação de zoonoses de relevância para a saúde 
pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da 
coordenação da área de vigilância em saúde. 
IV – na identificação e no encaminhamento, para a 
unidade de saúde de referência, de situações que, 
relacionadas a fatores epidemiológicos, interfiram no 
curso de doenças ou tenham importância sanitária;  
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, 
o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde 
conterá as seguintes disposições essenciais, exceto: 
 
A) Oferta de ações e serviços de vigilância em 
saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde 
em âmbito regional e inter-regional. 
B) Responsabilidades assumidas pelos entes 
federativos perante a população no processo de 
regionalização, as quais serão estabelecidas de 
forma individualizada, de acordo com o perfil, a 
organização e a capacidade de prestação das ações 
e dos serviços de cada ente federativo da Região de 
Saúde. 
C) Publicidade dos direitos e deveres do usuário na 
saúde em todas as unidades de saúde do SUS, 
exclusive nas unidades privadas que dele participem 
de forma complementar. 
D) Investimentos na rede de serviços e as 
respectivas responsabilidades. 
 

24) De acordo com o RENAME (2020), são 
medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos do Componente Básico, exceto: 
 
A) Amoxicilina. 
B) Dapsona. 
C) Atenolol. 
D) Dipirona. 
 
25) São doenças de periodicidade de notificação 
compulsória semanal, exceto: 
 
A) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico. 
B) Doença de Chagas Crônica. 
C) Leptospirose. 
D) Hanseníase. 
 
26) São doenças transmitidas por vetores: 
 
I – Malária; 
II – Dengue; 
III – Febre Amarela; 
IV – Esquistossomose; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27) O HumanizaSUS aposta em inovações em saúde 
como: 
 
I – Defesa de um SUS que reconhece a diversidade 
do povo brasileiro e a todos oferece a mesma 
atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, 
origem, gênero e orientação sexual; 
II – Mapeamento e interação com as demandas 
sociais, coletivas e subjetivas de saúde; 
III – Diminuição do grau de corresponsabilidade na 
produção de saúde e de sujeitos; 
IV – Valorização dos diferentes sujeitos implicados 
no processo de produção de saúde: usuários, 
trabalhadores e gestores; 
 
Marque 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, II, III e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28) Doença crônica granulomatosa, proveniente de 
infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Esse 
bacilo tem a capacidade de infectar grande número 
de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos 
adoecem (baixa patogenicidade); essas 
propriedades dependem de, além das características 
intrínsecas do bacilo, de sua relação com o 
hospedeiro e o grau de endemicidade do meio. Qual 
o nome dessa doença? 



 
A) Hanseníase. 
B) Herpes Simples. 
C) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). 
D) Toxoplasmose. 
 
29) Doença febril aguda, de curta duração (no 
máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se 
como infecções subclínicas e/ou leves, ate formas 
graves, fatais. Agente etiológico - Vírus amarílico, 
arbovírus do gênero Flavivírus e família Flaviviridae. 
E um RNA vírus. Essa doença denomina-se: 
 
A) Malária. 
B) Febre Amarela. 
C) Hepatite B. 
D) Varicela / Herpes Zoster. 
 
30) Marque a alternativa incorreta: 
 
A) Poliomelite é doença contagiosa, provocada por 
vírus e caracterizada por paralisia súbita geralmente 
nas pernas. A transmissão ocorre pelo contato direto 
com pessoas ou contato com fezes de pessoas 
contaminadas, ou ainda contato com água e 
alimentos contaminados. 
B) O tétano é uma infecção, causada por uma toxina 
(substância tóxica) produzida pelo bacilo tetânico, 
que entra no organismo por meio de ferimentos ou 
lesões na pele (tétano acidental) ou pelo coto do 
cordão umbilical (tétano neonatal ou mal dos sete 
dias) e atinge o sistema nervoso central. 
Caracteriza-se por contrações e espasmos, 
dificuldade em engolir e rigidez no pescoço. 
C) A difteria é uma doença muito contagiosa, 
provocada por um vírus que atinge principalmente 
crianças e provoca febre e manchas vermelhas na 
pele, começando pelo rosto, couro cabeludo e 
pescoço, se espalhando pelo tronco, braços e 
pernas. É transmitida pelo contato direto com 
pessoas contaminadas. 
D) A caxumba é uma doença viral, caracterizada por 
febre e aumento de volume de uma ou mais 
glândulas responsáveis pela produção de saliva na 
boca (parótida) e, às vezes, de glândulas que ficam 
sob a língua ou a mandíbula (sub-linguais e sub-
mandibulares). O maior perigo é a caxumba 
“descer”, isto é, causar inflamação dos testículos 
principalmente em homens adultos, que podem ficar 
sem poder ter filhos depois da infecção. Pode causar 
ainda inflamação dos ovários nas mulheres e 
meningite viral. É transmitida pela tosse, espirro ou 
fala de pessoas infectadas. 
 
31) Segundo a Lei nº 8.080/90, à direção municipal 
do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
 
I – planejar, organizar, controlar e avaliar as ações 
e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde; 
II – participar da execução, controle e avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho; 

III – executar serviços de saneamento básico; 
IV – gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) De acordo com a Lei nº 11.350/2006, os planos 
de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate às Endemias deverão 
obedecer às seguintes diretrizes, dentre elas, a 
adoção de modelos e instrumentos de avaliação que 
atendam à natureza das atividades, assegurados os 
seguintes princípios:  
 
I – transparência do processo de avaliação, 
assegurando-se ao avaliado o conhecimento sobre 
todas as etapas do processo e sobre o seu resultado 
final; 
II – periodicidade da avaliação; 
III – adequação aos conteúdos ocupacionais e às 
condições reais de trabalho, de forma que eventuais 
condições precárias ou adversas de trabalho 
prejudiquem a avaliação; 
IV – contribuição do servidor para a consecução dos 
objetivos do serviço; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
33) De acordo com o Decreto Presidencial nº 
7.508/2011, para assegurar ao usuário o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, 
além de outras atribuições que venham a ser 
pactuadas pelas Comissões Intergestores: 
 
I – Desabonar a transparência, a integralidade e a 
equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde; 
II – orientar e ordenar os fluxos das ações e dos 
serviços de saúde; 
III – monitorar o acesso às ações e aos serviços de 
saúde; 
IV – ofertar regionalmente as ações e os serviços de 
saúde. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 



34) De acordo com o RENAME (2020), são 
medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, exceto: 
  
A) Azatioprina. 
B) Calcipotriol. 
C) Aciclovir. 
D) Primidona. 
 
35) De acordo com o RENAME (2020), são 
medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica, exceto: 
 
A) Naproxeno. 
B) Haloperidol. 
C) Carvedilol. 
D) Cloridrato de Fluoxetina. 
 
36) São doenças de notificação compulsória 
Imediata (até 24 horas) para MS, SES e SMS, 
exceto: 
 
A) Leishmaniose Tegumentar Americana. 
B) Síndrome da Rubéola Congênita. 
C) Hantavirose. 
D) Febre Maculosa e outras Riquetisioses. 
 
37) De acordo com a Política Nacional de 
Humanização, qual a diretriz que expressa tanto a 
inclusão de novos sujeitos nos processos de análise 
e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão 
– que se transforma também em espaço de 
realização de análise dos contextos, da política em 
geral e da saúde em particular, em lugar de 
formulação e de pactuação de tarefas e de 
aprendizado coletivo: 
 
A) Acolhimento. 
B) Cogestão. 
C) Ambiência. 
D) Clínica ampliada. 
 
38) Doença parasitária do homem, causada por um 
helminto. Habitualmente, não causa sintomatologia, 
mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, 
náuseas e anorexia. Quando há grande número de 
parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução 
intestinal. Em virtude do ciclo pulmonar da larva, 
alguns pacientes apresentam manifestações 
pulmonares, com broncoespasmo, hemoptise e 
pneumonite. Quando há grande número de 
parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução 
intestinal. Modo de transmissão - Ingestão dos ovos 
infectantes do parasita, procedentes do solo, água 
ou alimentos contaminados com fezes humanas. 
Denomina-se: 
 
A) Amebíase. 
B) Leptospirose. 
C) Ascaridíase. 
D) Giardíase. 

39) Doença parasitária com curso clínico bifásico 
(fases aguda e crônica), podendo se manifestar sob 
várias formas. A forma vetorial ocorre pela 
passagem do protozoário dos excretas dos 
triatomíneos através da pele lesada ou de mucosas 
do ser humano, durante ou logo apos o repasto 
sanguíneo. 
A transmissão oral ocorre a partir da ingestão de 
alimentos contaminados com T. cruzi.  
A transmissão transfusional ocorre por meio de 
hemoderivados ou transplante de órgãos ou tecidos 
provenientes de doadores contaminados com o T. 
cruzi. Essa doença é chamada de: 
 
A) Febre Tifóide 
B) Difteria. 
C) Leishmaniose Visceral. 
D) Doença de Chagas. 
 
40) A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade 
promover a detecção e prevenção de doenças e 
agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de 
risco, bem como a elaboração de estudos e normas 
para as ações de vigilância epidemiológica, 
competindo-lhe: 
 
I – Coordenar a resposta estadual às doenças e 
agravos transmissíveis de notificação compulsória, 
além dos riscos existentes ou potenciais, com ênfase 
no planejamento, monitoramento, avaliação, 
produção e divulgação de conhecimento/informação 
para a prevenção e controle das condições de saúde 
da população, no âmbito da saúde coletiva, 
baseados nos princípios e diretrizes do SUS; 
II – Gerir e apoiar a operacionalização do Programa 
de Imunizações no Estado; contribuindo para o 
controle, eliminação e/ou erradicação de doenças 
imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas de 
vacinação de rotina e de campanhas anuais, 
desenvolvidas de forma hierarquizada e 
descentralizada; 
III – Participar de ações de cooperação técnica intra 
e interinstitucional para a vigilância, prevenção e 
controle das doenças e agravos transmissíveis, 
infecções sexualmente transmissíveis, HIV/Aids e 
Hepatites Virais e ações de Imunização no Estado; 
IV – Planejar, acompanhar e normatizar técnicas das 
ações de imunização no Estado; 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
41) Com o intuito de ampliar as abordagens de 
cuidado e as possibilidades terapêuticas para os 
clientes/pacientes/usuários em assistência 
nutricional, as seguintes PICS (Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde) são autorizadas aos 
nutricionistas, exceto: 
 



A) Terapia comunitária integrativa 
B) Ayurveda 
C) Apitoxina 
D) Musicoterapia 
 

42) Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica 
em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o(a) 
Nutricionista deverá desenvolver a seguinte 
atividade obrigatória:  
 
A) Avaliar a terapia nutricional parenteral qualitativa 
e quantitativamente para adequação às 
necessidades nutricionais e à condição clínica atual 
do paciente. 
B) Registrar, semanalmente, a prescrição dietética e 
a evolução nutricional, em prontuário de 
clientes/pacientes/usuários, de acordo com 
protocolos preestabelecidos pela equipe de 
Nutricionistas. 
C) Orientar a distribuição das dietas prescritas pelo 
médico, independentemente da via de 
administração, supervisioná-las, e avaliar a infusão, 
a aceitação e a tolerância. 
D) Prescrever a dieta, o que inclui apenas terapia 
nutricional oral, e realizar sua reavaliação e 
adequação diariamente com base nas metas 
nutricionais e nos protocolos técnicos 
preestabelecidos, na causa de internação, nas 
comorbidades, na condição e achados clínicos, no 
diagnóstico nutricional e desconsiderando as 
transições entre as vias de administração da Terapia 
Nutricional, assim como as interações 
drogas/nutrientes. 
 
43) De acordo com a RDC 216, as preparações dos 
alimentos devem seguir os seguintes critérios, 
exceto:  
 
A) O tratamento térmico deve garantir que todas as 
partes do alimento atinjam a temperatura de, no 
mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius). Temperaturas 
inferiores podem ser utilizadas no tratamento 
térmico desde que as combinações de tempo e 
temperatura sejam suficientes para assegurar a 
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. 
B) Os óleos e gorduras utilizados devem ser 
aquecidos a temperaturas não superiores a 180ºC 
(cento e oitenta graus Celsius), sendo substituídos 
imediatamente sempre que houver alteração 
evidente das características físico-químicas ou 
sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação 
intensa de espuma e fumaça. 
C) Após serem submetidos à cocção, os alimentos 
preparados devem ser mantidos em condições de 
tempo e de temperatura que não favoreçam a 
multiplicação microbiana. Para conservação a 
quente, os alimentos devem ser submetidos à 
temperatura superior a 60ºC (sessenta graus 
Celsius) por, no máximo, 6 (seis) horas. Para 

conservação sob refrigeração ou congelamento, os 
alimentos devem ser previamente submetidos ao 
processo de resfriamento. 
D) O prazo máximo de consumo do alimento 
preparado e conservado sob refrigeração a 
temperatura de 4ºC (quatro graus Celsius), ou 
inferior, deve ser de 8 (oito) dias. Quando forem 
utilizadas temperaturas superiores a 4ºC (quatro 
graus Celsius) e inferiores a 5ºC (cinco graus 
Celsius), o prazo máximo de consumo deve ser 
reduzido, de forma a garantir as condições 
higiênico-sanitárias do alimento preparado. 
 
44) O responsável pelas atividades de manipulação 
dos alimentos deve ser comprovadamente 
submetido a curso de capacitação, abordando, no 
mínimo, os seguintes temas, exceto: 
 
A) Contaminantes alimentares. 
B) Atendimento ao cliente. 
C) Boas Práticas. 
D) Doenças transmitidas por alimentos. 
 
45) De acordo com o Código de Ética e Conduta, 
fica permitido ao nutricionista: 
 
A) Utilizar o valor de seus honorários, promoções e 
sorteios de procedimentos ou serviços como forma 
de publicidade e propaganda para si ou para seu 
local de trabalho. 
B) Divulgar a imagem corporal de si ou de terceiros, 
desde que tenha a autorização concedida por 
escrito, atribuindo resultados a produtos, 
equipamentos, técnicas, protocolos. 
C) Divulgar em eventos científicos ou em 
publicações técnico-científicas, desde que autorizada 
previamente pelos indivíduos ou coletividades. 
D) Cobrar ou receber honorários e benefícios de 
indivíduos e de coletividades assistidos em 
instituições que se destinam à prestação de serviços 
públicos, em qualquer área de atuação. 
 
46) Verdadeiro ou Falso sobre pacientes em diálise: 
 
(  ) A ingestão de proteína é menor do que no 
tratamento conservador. 
(   ) Os níveis de fósforo e potássio já podem estar 
bem elevados e devem ser acompanhados de perto. 
(   ) A ingestão de líquidos, irá variar de acordo com 
a quantidade do volume urinário. 
(  ) Maçã, mamão, beterraba, repolho e cenoura 
possuem baixo teor de potássio. 
 
Marque a sequência correta: 
 
A) V, F, V, F 
B) V, V, F,V 
C) F, V, V, F 
D) F, F, V, V 
 
 
 



47) Durante a gravidez, para permitir o 
desenvolvimento do bebê, a mulher passa por 
mudanças em seu equilíbrio hormonal. A placenta, 
por exemplo, é uma fonte importante de hormônios 
que reduzem a ação da insulina, responsável pela 
captação e utilização da glicose pelo corpo. O 
pâncreas, consequentemente, aumenta a produção 
de insulina para compensar este quadro. Em 
algumas mulheres, entretanto, este processo não 
ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes 
gestacional. São fatores de riscos que podem gerar 
a diabetes gestacional, exceto: 
A) Ganho de peso excessivo durante a gestação. 
B) História prévia de bebês grandes (acima de 3 kg) 
ou de diabetes gestacional. 
C) História de diabetes gestacional na mãe da 
gestante. 
D) Hipertensão arterial na gestação. 
__________________________________________ 
48) No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro 
tipo mais frequente entre homens e o quinto entre 
as mulheres. São fatores que aumentam o seu risco, 
exceto: 
 
A) Ingestão de água proveniente de poços com alta 
concentração de nitrato. 
B) Combinação de tabagismo com bebidas alcoólicas 
ou com cirurgia anterior do estômago. 
C) Infecção pelos vírus da hepatite B ou C. 
D) Doenças pré-existentes, como anemia perniciosa, 
lesões pré-cancerosas (como gastrite atrófica e 
metaplasia intestinal) e infecções pela bactéria 
Helicobacter pylori (H. pylori). 
 
49) Para realizar a Avaliação Nutricional de Crianças 
de 5 a 10 anos, usa-se quais parâmetros:  
 
A) Altura/idade, peso/idade, peso/altura e 
IMC/idade.  
B) Altura/idade, peso/idade e IMC/idade. 
C) Altura/idade e IMC/ idade. 
D) Altura/idade, peso/idade, peso/altura. 
 
50) Todos os itens são avaliados no recebimento 
dos gêneros alimentícios, exceto: 
 
A) Conferência das informações contidas na nota 
fiscal: razão social, endereço, inscrição estadual.  
B) Pesagem/contagem dos produtos, na presença do 
representante do fornecedor, em balança calibrada, 
a qual deve ser previamente nivelada e zerada.  
C) Avaliação da integridade da embalagem, dados da 
rotulagem, avaliação sensorial visual e temperatura 
conforme os critérios estabelecidos em legislação. 
D) Os alimentos não perecíveis são os primeiros na 
ordem de recebimento. 
 


