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Instrução: As questões 01 a 08 referem-se ao texto 1, 

abaixo. 

 
A hipótese dominante na medicina social até 

meados dos anos 1970 era de que a elevação da renda 
e a saída da pobreza assegurariam boas condições de 

saúde aos indivíduos. A partir de 1985, alguns traba-

lhos passaram a admitir que o impacto das condições 
socioeconômicas seria mais amplo, isto é, seus efeitos 

não apareceriam apenas sob condições adversas, 
associados ___ pobreza, mas também sob condições 

socioeconômicas mais favoráveis. Por exemplo, a 
mortalidade tende a decrescer sistematicamente _____ 

melhoram as condições socioeconômicas, aferidas por 

indicadores de escolaridade, ocupação ou renda, utili-
zados via de regra como marcadores intercambiáveis. 

Discussão semelhante vem ocorrendo acerca da 
relação entre diferenças raciais, étnicas e de gênero, e 

condições de saúde. O caso dos Estados Unidos, onde 

os negros apresentam taxas de mortalidade mais altas 
para praticamente todas as principais causas de morte, 

tornou-se emblemático. A partir de meados dos anos 
1990, em paralelo aos estudos que analisavam ___ 

condições de saúde partindo de atributos individuais 
(renda, educação, ocupação, cor/raça, idade, gênero), 

ganharam importância os estudos que destacavam os 

efeitos da desigualdade interna aos países, estados ou 
cidades sobre a saúde dos indivíduos. Estudos sobre os 

Estados Unidos demonstraram que populações que 
moram em áreas de maior desigualdade de renda vivem 

menos, independentemente da renda dessas áreas. As 

características da área de residência seriam melhores 
preditores das taxas de morbidade e mortalidade dos 

indivíduos do que suas características socioeconômicas. 
Assim, os determinantes sociais da saúde ganharam 

espaço no debate sobre os mecanismos que associam 
determinantes econômicos, psicológicos, culturais, com-

portamentais e biológicos às condições de saúde dos 

indivíduos. 
Paralelamente, as relações entre sistemas de saúde, 

gasto em saúde e condições de saúde ganharam 
importância. Um estudo comparando as províncias 

canadenses constatou clara associação entre menor 

gasto em saúde e maiores taxas de mortalidade infantil 
e decréscimo na expectativa de vida. Outro estudo 

analisou a relação entre gasto público em saúde e 
condições de saúde em setenta países, em economias 

em desenvolvimento ou em transição e concluiu que as 

condições de saúde dos países pobres são significati-
vamente piores do que as dos não pobres; que os 

primeiros são mais beneficiados pelo gasto público em 
saúde; e que esse efeito é reforçado pela escolaridade 

e pelo crescimento econômico. 
 

Adaptado de: ARRETCHE, Marta (org.). Trajetórias das desi-
gualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. 
São Paulo: Editora da Unesp, 2015. 

 

 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas das linhas 08, 10 e 20, respectivamente. 

 
(A) a – na medida que – as 

(B) à – na medida que – às 
(C) a – na medida em que – às 

(D) à – a medida que – às 

(E) à – à medida que – as 
 

02. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 

seguir. 
 

(  ) No primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta 
dois estudos que relacionam o impacto de condições 

socioeconômicas com questões de saúde pública. 

(  ) No segundo parágrafo do texto, a autora apresenta 

estudos que levam em consideração atributos 

individuais, como educação e idade, que estão 
associados a questões de saúde pública. 

(  ) No terceiro parágrafo do texto, a autora mostra 
que se tornaram relevantes estudos relacionando 

sistemas de saúde, condições de saúde e gasto em 

saúde. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – V – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – V – F. 
(D) F – V – V. 

(E) F – F – V. 
 

03. Considere as seguintes afirmações. 

 
I - Poderíamos inserir vírgulas depois de social (l. 01) 

e depois de 1970 (l. 02), preservando o significado 

original da frase e sua correção gramatical.  

II - Poderíamos inserir vírgula depois de semelhante 

(l. 14), preservando o significado original da frase 
e sua correção gramatical. 

III - Poderíamos excluir a vírgula que antecede ganha-
ram (l. 23), preservando o significado original da 
frase e sua correção gramatical. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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04. Assinale a alternativa que apresenta a função sintática 

exercida pela oração que o impacto das condições 
socioeconômicas seria mais amplo (l. 05-06). 

 

(A) Sujeito. 
(B) Aposto. 

(C) Objeto direto. 

(D) Objeto indireto. 
(E) Complemento nominal. 

 

05. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 

seguir. 

 
(  ) A palavra socioeconômicas (l. 06) é formada por 

composição. 

(  ) A palavra decrescer (l. 10) é formada por deriva-

ção sufixal. 

(  ) A palavra sistematicamente (l. 10) é formada 
por derivação parassintética. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é  

 
(A) V – V – V. 

(B) V – F – F. 
(C) F – V – F. 

(D) F – V – V. 
(E) F – F – V. 

 

06. Assinale a alternativa que contenha apenas adjetivos 
retirados do texto. 

 

(A) dominante (l. 01), saúde (l. 21), interna (l. 24), 
saúde (l. 37). 

(B) adversas (l. 07), individuais (l. 21), biológicos 
(l. 35), público (l. 48).  

(C) mortalidade (l. 10), desigualdade (l. 24), carac-
terísticas (l. 29), primeiros (l. 48). 

(D) renda (l. 22), melhores (l. 29), canadenses 

(l. 40), desenvolvimento (l. 45). 
(E) ocupação (l. 22), gênero (l. 22), psicológicos 

(l. 34), comportamentais (l. 34-35). 

 

07. Se a palavra condições (l. 11) fosse substituída por 

condição, quantas outras palavras na mesma frase 

deveriam ser modificadas para que essa frase continuasse 
gramaticalmente correta? 

 
(A) Duas. 

(B) Três. 
(C) Quatro. 

(D) Cinco. 

(E) Seis. 
 

 
 

 

 
 

08. Assinale a única alternativa INCORRETA. 

 

(A) O pronome relativo que (l. 20) retoma os estudos 
(l. 20). 

(B) O pronome relativo que (l. 26) retoma popula-
ções (l. 26). 

(C) A expressão dessas áreas (l. 28) se refere a 

áreas de maior desigualdade de renda (l. 27). 
(D) A palavra as (l. 47) deixa implícito condições 

econômicas. 
(E) A expressão os primeiros (l. 47-48) se refere a 

os países pobres (l. 46). 
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Instrução: As questões 09 a 15 referem-se ao texto 2, 

abaixo. 

 
Nos últimos tempos, uma doença dos olhos vinha 

me incomodando além da conta, de maneira que ler se 
tornava muito difícil. E tudo se agravava quando tinha 

que revisar meus textos, pois, além dos problemas de 

vista, minha grafia se tornava cada vez pior. Eram 
garranchos que eu _____ podia entender e que não 

ousava enviar para o Ministério ou para os editores. 
Nos bons tempos, era Carolina, com a paciência de 

sempre, quem me passava tudo a limpo, mas, agora, 
com os males dela, não tinha coragem de lhe pedir uma 

coisa dessas. Foi, então, que tive a ideia de testar o 

Hermenegildo. Trepado numa escada, ele arrumava os 
tomos de uma enciclopédia nas alturas de uma estante. 

– Hermenegildo, venha cá um instante. 
Ele desceu, limpando as mãos no pano de espanar. 

– Pois não, Sr. Machado. 

– Como é o seu cursivo? 
– O meu cursivo? – perguntou, coçando a cabeça. 

– Sim, a sua letra. 
– Acredito que não seja ruim, Sr. Machado. 

– Então, escreva alguma coisa aí – disse, esten-
dendo-lhe um pedaço de papel e uma pena, para 

avaliar o seu cursivo. 

Ele pensou um pouco e redigiu. Peguei a folha de 
papel e vi que ele havia escrito versos de “Navio 

negreiro”, de Castro Alves. 
– Ah, então, gosta de poesia? – admirei-me, ao ver 

que ele reproduzia de cor os versos. 

– Gosto muito, Sr. Machado. 
Vi que ele tinha um belo cursivo, o que o tornava 

muito capaz de passar a limpo o documento. 
– Tenho uma tarefa para você. Vá até a sala de 

jantar, sente-se e copie isto para mim. Faça com 
capricho, mas lembre que tenho um pouco de pressa.  

Meia hora depois, ele voltava com o documento, 

copiado sem nenhum erro, em que tive apenas que 
apor minha assinatura. 

– Meus parabéns, Hermenegildo! 
– Obrigado, Sr. Machado. Quando precisar, é só 

falar – disse, com satisfação. 

– Não tenha dúvidas, logo, logo, precisarei de novo 
de seus préstimos. 

De fato, vinha elaborando um romance, _____ Esaú 
e Jacó, e as dificuldades com a minha letra impediam-me 

que trabalhasse a contento com a revisão. _______, 

ficava empacado numa página, por conta dos garranchos 
que rabiscara e que não conseguia, de forma alguma, 

traduzir. Tomei uma decisão: seria o Hermenegildo a 
passar a limpo as páginas de Esaú e Jacó. Foi o que lhe 

propus uns dias depois: 
– Queria que fosse passando a limpo este meu 

romance – e completei com uma risada: – Como 

poderá ver, está quase ilegível. 
 
Adaptado de: GOMES, Álvaro Cardoso. Memórias póstumas 
de Machado de Assis. São Paulo: FTD, 2014. 

 
 

 

09. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas das linhas 06, 43 e 45, respectivamente. 

 
(A) mau – intitulado – Às vezes. 

(B) mal – intitulado – Às vezes.  
(C) mal – entitulado – Às vezes. 

(D) mau – entitulado – As vezes. 

(E) mau – intitulado – As vezes. 
 

10. Assinale a alternativa correta. 

 
(A) O narrador se refere, em tom queixoso, aos proble-

mas de saúde de Carolina, que o ajudava a redigir 
e revisar seus textos. 

(B) O narrador chama Hermenegildo porque não 
consegue mais desenvolver sua criatividade por 

conta de seus problemas de saúde. 

(C) O narrador se impressiona ao descobrir que 
Hermenegildo, assim como ele, é um poeta. 

(D) O narrador tinha problemas de compreender sua 
própria letra, o que dificultava o trabalho de revisão 

de seus próprios textos. 

(E) O narrador é Machado de Assis e Hermenegildo é 
seu principal colaborador e co-autor. 

 

11. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 

seguir. 

 
(  ) A palavra textos (l. 04) possui mais fonemas do 

que letras. 

(  ) A palavra garranchos (l. 06) possui mais letras do 

que fonemas. 

(  ) O nome Hermenegildo (l. 12) possui mais fonemas 
do que letras. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é  

 
(A) F – F – V. 

(B) V – V – V. 
(C) V – F – F. 

(D) F – V – V. 

(E) F – V – F. 
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12. Considere as seguintes afirmações. 

 

I - A conjunção pois (l. 04) poderia ser substituída 
por por que, preservando o significado original da 

frase e sua correção gramatical.  

II - A conjunção mas (l. 09) poderia ser substituída por 

portanto, preservando o significado original da 

frase e sua correção gramatical.  

III - A expressão De fato (l. 43) poderia ser substituída 

por Com efeito, preservando o significado original 
da frase e sua correção gramatical. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II.  

(E) Apenas I e III. 

 

13. Assinale a alternativa correta, do ponto de vista grama-

tical, considerando a substituição das formas verbais 

entender (l. 06) e enviar (l. 07) por mexer e entregar, 
respectivamente. 

 
(A) Eram garranchos aos quais eu mal podia mexer e 

que não ousava entregar para o Ministério ou para 
os editores. 

(B) Eram garranchos em que eu mal podia mexer e 

que não ousava entregar para o Ministério ou para 
os editores. 

(C) Eram garranchos com os quais eu mal podia mexer 
e dos quais não ousava entregar para o Ministério 

ou para os editores. 

(D) Eram garranchos nos quais eu mal podia mexer e 
cujos quais não ousava entregar para o Ministério 

ou para os editores. 
(E) Eram garranchos que eu mal podia mexer e de que 

não ousava entregar para o Ministério ou para os 

editores. 
 

14. Assinale a alternativa que traz sinônimos das palavras 

tomos (l. 13), apor (l. 37) e préstimos (l. 42), tal 
como foram empregadas no texto. 

 
(A) volumes – ajuntar – serviços 

(B) capas – adir – empréstimos 
(C) fascículos – suprimir – dotes 

(D) livros – revisar – auxílios 

(E) verbetes – anexar – serventias 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

15. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 

seguir. 

 
(  ) O tempo verbal predominante no primeiro parágrafo 

do texto é o pretérito imperfeito do modo indicativo. 

(  ) Na frase da linha 20, o verbo da oração principal 

está conjugado no presente do indicativo, ao passo 

que o verbo da oração subordinada está conjugado 
no imperativo negativo. 

(  ) O verbo precisar (l. 39) está conjugado no futuro 
do subjuntivo. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F. 

(B) F – V – F. 
(C) F – V – V. 

(D) F – F – V. 

(E) V – F – V. 
 

Instrução: A questão 16 refere-se aos textos 1 e 2. 

 

16. Assinale a alternativa correta. 

 
(A) O texto 1 tem caráter predominantemente argu-

mentativo, ao passo que o texto 2 tem caráter 

predominantemente histórico. 
(B) O texto 1 tem caráter predominantemente descritivo, 

ao passo que o texto 2 tem caráter predominante-
mente dissertativo. 

(C) O texto 1 tem caráter predominantemente novelís-

tico, ao passo que o texto 2 tem caráter predomi-
nantemente dissertativo. 

(D) O texto 1 tem caráter predominantemente informa-
tivo, ao passo que o texto 2 tem caráter predomi-

nantemente narrativo. 
(E) O texto 1 tem caráter predominantemente narrativo, 

ao passo que o texto 2 tem caráter predominante-

mente descritivo.  
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17. O indicador “Anos de Vida Ajustados por Incapacidade” 

(DALYs) é uma medida da carga global de doenças. 

Assinale a alternativa que apresenta um fator de 
risco listado no Plano Estadual de Saúde 2020-2023, 

para o estado do Rio Grande do Sul, entre os 10 prin-
cipais fatores de risco, considerando todas as causas 

de DALYs. 

 
(A) Índice de Massa Corporal elevado. 

(B) Atividade física insuficiente. 
(C) Densidade mineral óssea baixa. 

(D) Abuso e violência sexual. 
(E) Glicemia de jejum elevada. 

 

18. Um dos critérios tradicionalmente empregados para a 
elaboração das políticas públicas são as causas de 

mortalidade e a sua distribuição por faixas etárias. 

Qual a principal causa de mortalidade, por capítulo da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), da 

população residente no Rio Grande do Sul com 60 ou 
mais anos de idade? 

 

(A) Causas externas de morbidade e mortalidade  
(B) Doenças do sistema nervoso 

(C) Neoplasias (tumores)  
(D) Doenças do aparelho circulatório  

(E) Doenças infecciosas e parasitárias 
 

19. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) está presente 

em 96% dos municípios do Rio Grande do Sul, sendo o 
modelo prioritário para a qualificação da atenção básica 

à saúde. NÃO é verdadeiro afirmar que 

 
(A) há diferenças expressivas entre os percentuais de 

cobertura da ESF nos municípios do RS. 
(B) as menores coberturas pela ESF ocorrem nos 

municípios de maior porte populacional, caso da 

Macrorregião de Saúde Metropolitana. 
(C) as equipes da ESF absorveram em parte as antigas 

unidades básicas de saúde. 
(D) a contratação de novas equipes da ESF por con-

curso público está fora do teto de gastos imposto 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(E) a cobertura estadual da ESF atingiu 96% da 

população residente no RS em 2019. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

20. O Decreto 7508/2011 dispõe sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentando outro 

importante instrumento legal, que é a 
 

(A) Lei 8.142/1990, sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS. 

(B) Lei 8.080/1990, também conhecida como a Lei 

Orgânica da Saúde. 
(C) Emenda Constitucional 29/2000, que vincula os 

recursos nas três esferas de governo para um 
processo de financiamento mais estável do SUS. 

(D) Proposta de Emenda Constitucional 29/2020, que 
introduz a renda básica como direito social. 

(E) Emenda Constitucional nº 95/2016, que estabelece 

um limite para os gastos federais. 
 

21. Considere as ações e serviços a seguir.  

 
I - Atenção primária. 

II - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

III - Urgência e emergência.  

 

Quais devem ser contempladas para que uma Região 
de Saúde possa ser instituída? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

22. Assinale a alternativa correta quanto aos Instrumentos 

de Planejamento do SUS. 
 

(A) A Programação Anual de Saúde (PAS) permite ao 
gestor apresentar os resultados alcançados com a 

execução do Relatório Anual de Gestão (RAG). 

(B) O Relatório Anual de Gestão (RAG) operacionaliza 
as intenções expressas no Plano Estadual de Saúde 

(PES). 
(C) O Plano Estadual de Saúde (PES) acompanha e 

monitora a execução da Programação Anual de 

Saúde (PAS), no qual é demonstrada a execução 
das metas e dos recursos orçamentários e finan-

ceiros anualizados na PAS. 
(D) Os Instrumentos de Planejamento do SUS devem 

seguir uma lógica de planejamento descendente, 
da federação para o estado, do estado para os 

municípios.  

(E) Os Instrumentos de Planejamento do SUS seguem 
uma estrutura hierárquica de Plano, Programação 

e Relatórios. 
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23. A diretriz de fortalecer o SUS no Rio Grande do Sul no 

Plano Estadual de Saúde 2020-2023, em seu primeiro 

objetivo, “promover saúde diretamente ao cidadão”, 
apresenta cinco projetos estratégicos, com metas 

monitoradas. Entre as alternativas abaixo, qual se 
enquadra nesses projetos? 

 

(A) Reduzir o número de famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social atendidas ao ano 

pelo Programa Primeira Infância Melhor (PIM).  
(B) Deslocar os usuários moradores do Hospital Psiquiá-

trico São Pedro (HPSP) para o aluguel social. 
(C) Estabilizar, nos patamares atuais, a falta de medi-

camentos do Componente Especializado da Assistên-

cia Farmacêutica e do Programa de Medicamen-
tos Especiais do Estado.  

(D) Reduzir o percentual de municípios com risco mé-
dio e alto de transmissão de doenças pelo Aedes 
aegypti. 

(E) Implantar novo programa de incentivos hospitalares 
baseado em critérios técnicos e epidemiológicos. 

 

24. Considere os elementos a seguir. 

 

I - A transição demográfica, em especial a questão da 
diminuição da fecundidade e da mortalidade no 

período 2010-2019. 

II - A transição nutricional, em especial a substituição 

de um padrão alimentar com base no consumo de 

cereais e tubérculos por uma alimentação mais rica 
em gorduras e açúcares. 

III - A transição tecnológica, quando as novas tecnologias 
desenvolvidas geram uma redução no custo 

dos tratamentos em uso no sistema de saúde. 

 
Quais procuram explicar a crise contempôranea dos 

modelos de atenção à saúde aplicáveis ao Brasil? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

25. O acordo de colaboração entre os entes federativos 

para a organização da rede interfederativa de atenção 

à saúde será firmado por meio 
 

(A) do Contrato de Parceria Público-Privado (PPP). 

(B) do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.  
(C) da Programação Anual de Saúde. 

(D) do Convênio de Prestação de Serviços Suplemen-

tares em Saúde. 
(E) da Fundação de Apoio dos Serviços Especiais em 

Saúde Pública. 
 

 

 
 

26. Assinale a alternativa que apresenta instância colegiada de 

pactuação e caráter deliberativo para definição das regras 

da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde 
no âmbito estadual. 

 
(A) Comissão Intergestores Tripartite 

(B) Conselho Estadual de Saúde 

(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Conselho Pacto pela Saúde 

(E) Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
 

27. NÃO é um dos Instrumentos ou características de 

Planejamento do SUS. 
 

(A) Programação Anual de Saúde (PAS) 
(B) Relatório Anual de Gestão (RAG) 

(C) Plano Estadual de Saúde (PES) 

(D) Lógica de planejamento ascendente, dos municípios 
para os estados e à Federação 

(E) Seguir uma estrutura hierárquica de Programação, 
Planos e Relatórios 

 

28. Considere os procedimentos a seguir. 
 

I - O financiamento deixa de ser calculado por base 

populacional e passa a ser por número de pessoas 
cadastradas em cada Equipe de Saúde da Família 

ou equipes de Atenção Primária. 

II - O cálculo do incentivo financeiro do pagamento por 

desempenho será efetuado considerando os Pisos 
de Atenção Básica Fixo e Variável. 

III - O cálculo para a definição dos recursos financeiros 

para incentivo para ações estratégicas desconsidera 
os aspectos estruturais das equipes. 

 
Quais são alterações que constam da Portaria  

nº 2979/19, que detalha um novo modelo de finan-

ciamento da atenção básica? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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29. Considere as ações a seguir. 

 

I - Promover a descentralização, para os Municípios, 
dos serviços e das ações de saúde. 

II - Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarqui-
zadas do Sistema Único de Saúde.  

III - Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de saúde do trabalhador. 
 

Quais competem à direção estadual do Sistema Único 
de Saúde (SUS)? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

30. O Decreto 7508/2011 enumera as Portas de Entrada às 

ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 
Saúde. Por Portas de Entrada entende-se 

 

(A) a descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 

pelo SUS e pela iniciativa privada. 
(B) o conjunto de ações e serviços de saúde articula-

dos em níveis de complexidade crescente. 
(C) o acompanhamento e a verificação dos resultados 

terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do 

SUS. 
(D) o espaço geográfico contínuo constituído por agru-

pamentos de Municípios limítrofes. 
(E) a forma de operacionalização do acesso universal 

e ordenado às ações e serviços de saúde ao usuário 

do SUS. 
 

31. Qual o objetivo da Rede Nacional de Dados em Saúde 

(RNDS)? 
 

(A) Promover a troca de informações entre os pontos 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS), permitindo a 

transição e a continuidade do cuidado nos setores 

público e privado. 
(B) Incorporar os dados provenientes da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) na cartela de cobrança 
das Autorizações de Internação Hospitalar. 

(C) Definir os dados de acesso do prontuário eletrônico 
do paciente. 

(D) Descentralizar a estratégia de saúde digital, muni-

cipalizando-a. 
(E) Substituir o atual programa Conecte SUS. 

 
 

 

 
 

 
 

 

32. O Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul 

 

(A) é um órgão colegiado de caráter consultivo, com 
funções de controlar e fiscalizar a execução da 

política estadual de saúde, exceto nos aspectos 
econômicos e financeiros. 

(B) é um órgão colegiado de caráter eventual, delibe-

rativo, com funções de executar a política estadual 
de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros. 
(C) é um órgão colegiado de caráter deliberativo, com 

funções de formular estratégias, controlar e fisca-
lizar a execução da política estadual de saúde, 

exceto nos aspectos econômicos e financeiros. 

(D) é um órgão consultivo, composto por gestores 
de saúde, com funções de formular estratégias, 

controlar e fiscalizar a execução da política esta-
dual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros. 

(E) é um órgão colegiado de caráter permanente, 
deliberativo, com funções de formular estratégias, 

controlar e fiscalizar a execução da política esta-
dual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros. 
 

33. Qual o modelo majoritariamente seguido pelo Sistema 

Único de Saúde quanto à intervenção estatal em saúde? 
 

(A) Modelo de seguros sociais obrigatórios.  

(B) Modelo permissivo ou de liberdade de mercado. 
(C) Modelo de sistema nacional de saúde.  

(D) Modelo bicameral. 
(E) Modelo misto, entre seguros sociais obrigatórios e 

bicameral. 

 

34. No Sistema Único de Saúde, qual a principal estratégia 

para a universalidade da atenção em saúde? 

 
(A) Expansão da telemedicina. 

(B) Aumento do número de escolas ou vagas médicas. 
(C) Introdução de mercado de planos populares em 

saúde. 

(D) Expansão da Estratégia de Saúde da Família. 
(E) Aumento de beneficiários do Bolsa Família. 
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35. O Plano Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul 

 

(A) deve corresponder ao mesmo período temporal do 
governante eleito. 

(B) materializa o papel da Secretaria Estadual de Saúde 
como coordenadora do sistema e das políticas do 

estado. 

(C) não está vinculado às decisões emanadas das 
Conferências municipais e estadual de saúde. 

(D) é o desencadeador do planejamento descendente 
do sistema e das políticas do estado. 

(E) deve passar necessariamente pela análise consultiva 
do conselho municipal de saúde de Porto Alegre. 

 

36. A Atenção Primária à Saúde (APS) estrutura-se segundo 
uma série de atributos essenciais, entre os quais NÃO 

se inclui 

 
(A) atenção ao primeiro contato. 

(B) longitudinalidade. 
(C) integralidade.  

(D) coordenação. 

(E) competência cultural. 
 

37. A atenção ambulatorial especializada é um segmento 

ou nível de atenção caracterizado por 
 

(A) baixa fragmentação dos processos diagnósticos e 
terapêuticos. 

(B) intensa interação com os demais níveis de atenção. 
(C) alocação de recursos centrada nos procedimentos. 

(D) inexistência de vazios assistenciais. 

(E) pontos de atenção, ordenados para a construção 
de cuidados coordenados e continuados. 

 

38. A organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) pres-

supõe a delimitação de limites geográficos e populacionais 

e o estabelecimento das respectivas ações e serviços 
de saúde ofertados. O estado do Rio Grande do Sul está 

dividido em 

 
(A) Distritos de saúde, que são agrupamentos de 

municípios limítrofes, com identidade cultural e 
infraestrutura em saúde compartilhadas. 

(B) Regiões Hospitalares de Saúde, onde estão inseridos 

os hospitais de referência para as macrorregiões de 
saúde. 

(C) Coordenadorias Regionais de Saúde, voltadas ao 
apoio técnico dos sistemas locais e regionais de saúde. 

(D) Regiões administrativas do Plano Sistêmico de 
Humanização da Saúde, voltadas ao apoio técnico 

dos sistemas locais e regionais de saúde. 

(E) Microrregiões de saúde, instâncias administrativas 
para o combate da COVID-19. 

 
 

 

 
 

39. As ações e os programas governamentais que visam 

a melhorar as condições de saúde da população como 

um todo, incluindo ações curativas, de proteção ou 
promoção da saúde, são entendidas como 

 
(A) Políticas de Atenção Suplementar à Saúde. 

(B) Políticas públicas de saúde. 

(C) Programa Saúde da Família (PSF). 
(D) Sistema Único de Saúde (SUS). 

(E) Rede de Assistência à Saúde (RAS). 
 

40. Uma das ações contidas na Estratégia de Saúde Digital 

para o Brasil é o acesso à internet para os estabeleci-
mentos assistenciais de saúde em todo o território 

nacional. Para o Ministério da Saúde, qual a expectativa de 
participação da Secretaria Estadual de Saúde neste 

processo?  

 
(A) Liderança. 

(B) Parceria. 
(C) Patrocínio. 

(D) Contribuição. 

(E) Engajamento. 
 

41. Assinale a afirmação INCORRETA sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS). 
 

(A) A estruturação e a organização de oferta e demanda 
em saúde ocorre com a busca ativa do usuário. 

(B) Havendo indisponibilidade de serviços na rede 
pública que possa prejudicar o acesso universal à 

saúde da população, é possível recorrer à iniciativa 

privada. 
(C) Para garantir a universalidade do SUS, é preciso 

dar robustez à Atenção Primária de Saúde (APS), 
que tem como uma de suas atribuições organizar 

e articular os atendimentos em outros níveis de 

complexidade. 
(D) Na diretriz de integralidade, há garantia de atenção 

em todos os níveis de complexidade, mas com 
ênfase na atenção terciária. 

(E) O SUS garante oferta de serviço para todas as 

pessoas que se encontram no território nacional, 
não discriminando cidadãos natos ou em processo 

de migração legalizada. 
 

42. Uma das estratégias empregadas para criar sistemas 

mais seguros no cuidado em saúde nas organizações 
consiste em 

 
(A) intensificar a comunicação. 

(B) evitar ações repetitivas. 

(C) ignorar erros anteriores. 
(D) evitar a padronização. 

(E) limitar as informações. 
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43. A Resolução COFEN nº 564/2017 instituiu o novo Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considere 

os itens a seguir. 
 

I - Ter acesso às informações relacionadas a pessoa, 

família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

II - Administrar medicamentos sem conhecer indicação, 
ação da droga, via de administração e potenciais 

riscos, respeitados os graus de formação do 
profissional. 

III - Abster-se de revelar informações confidenciais de 

que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional. 

IV - Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação 
de qualquer natureza. 

 

Quais estão presentes no capítulo Das Proibições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas II e IV. 
 

44. Apenas uma das situações abaixo NÃO constitui erro 

cometido por profissionais de enfermagem durante a 
administração de medicamentos. Assinale-a. 

 
(A) Troca de paciente. 

(B) Atraso no horário de administração. 

(C) Avaliação prévia do paciente. 
(D) Alteração do tempo de infusão. 

(E) Troca da via de administração. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

45. Assinale a afirmação INCORRETA sobre a avaliação 

dos sinais vitais. 

 
(A) A avaliação da temperatura corporal do paciente 

pode auxiliar no diagnóstico de diferentes problemas 
de saúde, bem como avaliar efeitos da terapia 

medicamentosa adotada. O parâmetro de norma-

lidade da temperatura axilar é 36,5°C. 
(B) Os parâmetros de normalidade da frequência 

respiratória são 12 a 20 respirações por minuto 
(resp/min ou rpm), devendo-se verificar a respiração 

por 60 segundos, considerando que cada inspiração 
e expiração equivalem a um ciclo respiratório. 

(C) É importante observar a frequência da respiração 

(números de ciclos respiratórios), o ritmo (regular ou 
irregular), a profundidade (superficial, normal ou 

profunda), o tipo (torácica, tóraco-abdominal ou 
abdominal) e a simetria torácica (simétrica ou 

assimétrica) durante os movimentos respiratórios. 

(D) Para evitar que o paciente altere voluntariamente 
o seu padrão respiratório, pode-se avaliar a 

frequência respiratória após a verificação do 
pulso, mantendo-se a palpação arterial sem expli-

citar que a verificação do padrão respiratório 
está sendo realizada. 

(E) Para verificar a pressão arterial, não é necessário 

se certificar se o paciente está com a bexiga cheia, 
tampouco se praticou exercícios físicos há pelo 

menos 60 minutos ou se ingeriu bebidas alcoólicas 
e café. 

 

46. Sobre a segurança e saúde no trabalho, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho 
com os equipamentos de proteção individual (EPIs) 

e as vestimentas utilizadas em suas atividades 
laborais. 

(B) Os EPIs, descartáveis ou não, podem ser comparti-

lhados entre os profissionais de saúde. 
(C) É permitido fumar, usar adornos, consumir alimentos 

e bebidas, bem como manusear lentes de contato 
nos postos de trabalho. 

(D) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocor-
tantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. 

(E) É recomendado o reencape e a desconexão manual 

de agulhas. 
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47. Sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (GRSS) é correto afirmar que 

 
(A) no caso de um perfurocortante contaminado com 

produto químico ou radioativo, ou de outro tipo, os 
resíduos presentes não necessitam de tratamento 

prévio, e a segregação sequer precisa atender os 

tipos de procedimentos necessários.  
(B) no caso de hospitais que possuem serviços como 

laboratório clínico, radiologia ou outros serviços de 
imagem, o GRSS não precisa contemplar todos os 

geradores de resíduos existentes ali. 
(C) em um procedimento como a aplicação de um 

medicamento injetável, por exemplo, o resíduo 

perfurocortante pode ser descartado como 
qualquer outro resíduo, para se segregar depois. 

(D) é um conjunto de procedimentos implementado a 
partir de bases científicas, técnicas, normativas e 

legais que objetiva minimizar a produção de resíduos 

e proporcionar àqueles gerados um encaminhamento 
seguro, visando à proteção dos trabalhadores, à pre-

servação da saúde e do meio ambiente. 
(E) não é necessário obedecer aos limites de peso 

estabelecidos para os sacos de acondicionamento, 
pois o que garante que os sacos vão permanecer 

íntegros é a marca do produto. Isso sim garante a 

proteção e saúde do trabalhador da limpeza, 
responsável por essa etapa do manejo dos RSS. 

 

48. Quais são os cinco momentos recomendados para a 

realização de higiene de mãos no cuidado à saúde? 

 
(A) Antes da realização de procedimentos; após a 

realização de procedimentos; antes da administração 

de medicamentos; antes da realização de curativos; 
após cuidados de higiene. 

(B) Antes do contato com o paciente; antes da realização 
de procedimento asséptico; após risco de exposição 

a fluidos corporais; após contato com o paciente; 

após contato com áreas próximas ao paciente. 
(C) Antes de tocar o paciente; antes da realização de 

procedimentos invasivos; após contato com sangue; 
após contato com fluidos corporais; antes de 

administrar medicamentos.  
(D) Antes de entrar no quarto do paciente; antes da 

realização de procedimento asséptico; antes de tocar 

no paciente; antes de realização de curativos; após 
administrar medicamentos.  

(E) Antes do contato com o paciente; antes da realização 
de cuidados com materiais esterilizados; antes da 

realização de procedimentos; após contato com 

áreas adjacentes ao paciente; antes de administrar 
medicamentos. 

 
 

 
 

 

 
 

49. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator de 

risco para o desenvolvimento de lesões por pressão. 

 
(A) Mobilidade prejudicada. 

(B) Incontinência. 
(C) Uso de colchão de fluxo de ar. 

(D) Deficiência sensorial. 

(E) Estado nutricional alterado. 
 

50. Início agudo e curso flutuante, falta de atenção, 

pensamento desorganizado, e consciência alterada 
são sinais e sintomas de 

 
(A) delírio. 

(B) depressão. 
(C) Alzheimer. 

(D) transtorno bipolar. 

(E) autismo. 
 

51. Considere as afirmativas abaixo sobre o protocolo 

de identificação do paciente no cuidado em saúde e 
assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) A verificação da identidade do paciente deve 

ocorrer apenas no início de um primeiro contato 

de cuidado. 
(  ) A identificação do paciente deve ocorrer antes da 

administração de sangue e hemoderivados. 
(  ) A pulseira de identificação do paciente deve conter, 

no mínimo, dois identificadores. 
(  ) O método mais recomendado para identificação do 

paciente internado é por meio de placas identifica-

doras acima do leito. 
(  ) Mesmo que o profissional de saúde conheça o 

paciente, deverá verificar os detalhes de sua 
identificação para garantir que o paciente correto 

receba o cuidado correto. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 
 

(A) V – V – V – F – F. 

(B) F – F – V – V – V. 
(C) F – V – F – V – F. 

(D) F – V – V – F – V. 
(E) F – F – V – V – F. 
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52. Qual o principal objetivo da Norma Regulamentadora 

NR-32 para os profissionais de saúde? 

 
(A) Estabelecer a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), visando à preservação da saúde 
e da integridade dos trabalhadores. 

(B) Estabelecer as diretrizes básicas para a implemen-
tação de medidas de proteção à segurança e à 

saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de 

promoção e assistência à saúde em geral. 

(C) Regular a proteção obrigatória contra acidentes e 
doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros 

a acidentados e alcançar as melhores condições 
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores. 

(D) Estabelecer os preceitos a serem observados na 

organização e no ambiente de trabalho, de forma 
a tornar compatível o planejamento e o desenvol-

vimento das atividades de trabalho. 
(E) Prevenir acidentes, corrigir erros e diminuir riscos; 

aumentar o conforto, a saúde e a segurança do 
trabalhador. 

 

53. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a classificação 
dos agentes biológicos. 

 

(A) Classe 1 – risco individual baixo para o trabalhador 
e para a coletividade, com baixa probabilidade de 

causar doença ao ser humano. 
(B) Classe 2 – risco individual moderado para o 

trabalhador, com baixa probabilidade de dissemi-

nação para a coletividade. Podem causar doenças 
ao ser humano, para as quais existem meios 

eficazes de profilaxia ou tratamento. 
(C) Classe 3 – risco individual elevado para o trabalhador 

e com probabilidade de disseminação para a 

coletividade. Podem causar doenças e infecções 
graves ao ser humano, para as quais nem sempre 

existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 
(D) Classe 4 – risco individual elevado para o trabalhador 

e com probabilidade elevada de disseminação para 
a coletividade. Apresenta grande poder de 

transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem 

causar doenças graves ao ser humano, para as 
quais não existem meios eficazes de profilaxia ou 

tratamento. 
(E) Classe 5 – risco individual superelevado para o 

trabalhador e com alta probabilidade de disseminação 

para a coletividade. Apresenta enorme poder de 
transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem 

causar doenças graves ao ser humano, sem meios 
eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 
 

 

 
 

54. O uso da máscara PFF2/N95 é aconselhável para 

proteção de doenças transmissíveis através de partículas 

de aerossóis, tais como 
 

(A) varicela, sarampo e rotavírus. 
(B) SARS-CoV-2, rotavírus e vírus sincicial. 

(C) tuberculose, varicela e sarampo. 

(D) vírus sincicial, SARS-CoV-2 e herpes. 
(E) SARS-CoV-2, herpes e rotavírus. 

 

55. Considere as afirmativas abaixo sobre a classificação e 

localização da dor. 

 
I - A dor profunda é resultante da estimulação de órgãos 

internos assumindo qualquer característica em uma 
parte do corpo. 

II - A dor cutânea tem como característica ser de curta 

duração e localizada; geralmente é uma sensação 
aguda. 

III - A dor irradiada se estende do local inicial da lesão 
a outra parte do corpo com característica intermi-

tente e constante. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

56. Quais são as medidas preventivas para evitar a 

contaminação e disseminação do novo coronavírus? 
 

(A) Usar luvas em ambientes externos para tocar em 
superfícies e objetos; manter distanciamento social 

sem máscara e cobrir nariz e boca quando espirrar 

ou tossir. 
(B) Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; evitar 

tocar mucosas de olhos, nariz e boca e higienizar as 
mãos com água e sabão ou álcool gel. 

(C) Higienizar as mãos com clorexidina; limpar e higieni-

zar objetos e superfícies tocados com frequência; 
manter distanciamento social sem máscara. 

(D) Limpar e higienizar objetos e superfícies tocados 
com frequência; distanciamento de 1,5m com 

máscara e higienização das mãos com clorexidina. 
(E) Usar luvas em ambientes externos para tocar em 

superfícies e objetos; cobrir nariz e boca quando 

espirrar ou tossir e higienizar as mãos com água e 
sabão ou álcool gel. 
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57. Conforme a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

referente à Regulamentação do Exercício de Enferma-

gem, o Técnico de Enfermagem exerce atividade de 
nível médio, envolvendo ________ e _________ do 

trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e ________ 
no planejamento da assistência de enfermagem, 

cabendo-lhe participar da _________ da assistência de 

enfermagem, __________ ações assistenciais de 
enfermagem, participar da orientação e __________ 

do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar 
da equipe de saúde. 

 
Assinale a alternativa que representa corretamente a 

ordem das lacunas. 

 
(A) acompanhamento – orientação – programação – 

supervisão – executar – participação 
(B) acompanhamento – orientação – programação – 

supervisão – programar – supervisão 

(C) orientação – acompanhamento – participação – 
supervisão – executar – programação 

(D) orientação – acompanhamento – participação – 
programação – executar – supervisão 

(E) supervisão – orientação – participação – 
programação – executar – acompanhamento 

 

58. Uma das principais medidas de prevenção de doenças 
é a imunização, que objetiva conferir ao indivíduo vaci-

nado a imunidade contra determinada doença. Logo é 

correto afirmar que 
 

(A) as vacinas podem ser realizadas simultaneamente, 
exceto as vacinas atenuadas parenterais, como BCG 

e a Meningococo, em crianças menores de 1 ano. 

(B) as vacinas são preparações contendo microrga-
nismos atenuados ou inativados ou suas frações 

possuidoras de propriedades antigênicas. Induzem o 
sistema imunológico a produzir anticorpos. 

(C) os imunobiológicos não contêm anticorpos neces-

sários para combater uma doença ou intoxicação e 
podem se apresentar na forma homóloga (origem 

humana) ou heteróloga (origem animal). 
(D) a imunoglobulina é o estado de resistência, 

geralmente associado à presença de anticorpos, 
os quais possuem ação específica sobre o orga-

nismo responsável por uma doença infecciosa 

específica ou sobre suas toxinas. 
(E) a prematuridade é uma contraindicação à vacinação, 

assim como história de alergia não específica, 
individual ou familiar. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

59. Os registros de enfermagem consistem em um 

importante instrumento de avaliação da qualidade de 

atuação profissional, representando 50% das infor-
mações inerentes ao cuidado do paciente. 

 

Sobre os registros de enfermagem, assinale com V 
(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 

 

(  ) As ações registradas no prontuário do paciente, 
deverão estar legalmente constituídas, ou seja, 
para serem consideradas autênticas e válidas, devem 
possuir assinatura do autor do registro (art. 368 
do Código de Processo Civil – CPC). 

(  ) As declarações constantes do documento particular, 
escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em 
relação a quem o assinou, constituindo-se fator 
importante na defesa profissional em processos 
judiciais e éticos. 

(  ) Como documento legal, os registros terão valor se 
forem datados e assinados e, evidentemente, se 
forem legíveis, independentemente de apresentarem 
rasuras. 

(  ) As anotações de Enfermagem são fundamentais para 
o desenvolvimento da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE – Resolução COFEN nº 
358/2009), pois constituem fonte de informações 
essenciais para assegurar a continuidade da assis-
tência. 

(  ) As anotações dos sinais e sintomas mensurados 
ou  referidos pelo paciente devem ser registrados 
pontualmente, e complementados por termos tais 
como “normotenso”, “taquicárdico”, etc. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses de cima para baixo. 

 

(A) V – V – F – F – V. 
(B) F – V – F – V – F. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) F – F – V – F – F. 
(E) V – V – F – V – F. 

 

60. Em relação ao Pé Diabético, considere as afirmações a 
seguir. 

 
I - O Pé Isquêmico apresenta edema de membros. 

II - O Pé Neuropático apresenta pulsos diminuídos ou 
ausentes. 

III - O Pé Neuropático é caracterizado pela perda progres-
siva da sensibilidade. 

IV - O Pé Diabético é caracterizado pela presença de 

infecção, ulceração ou destruição de tecidos 
profundos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
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61. São sinais e sintomas da Diabete Melito tipo 1 

 

(A) polidipsia, polifagia, poliúria e aumento ponderal. 
(B) poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal. 

(C) adipsia, poliúria, polifagia, aumento ponderal. 
(D) poliúria, adipsia, hiperfagia, perda ponderal. 

(E) hiperfagia, polidipsia, polifagia, aumento ponderal. 

 

62. Considere as afirmações a seguir sobre a importância do 

cuidado com materiais e equipamentos utilizados 

durante o atendimento de pacientes nas unidades de 
saúde, com relação à sua limpeza e à sua desinfecção. 

 
I - A limpeza de equipamentos como monitores, 

incubadoras e respiradores somente pode ser 
executada por profissionais de enfermagem. 

II - A limpeza da unidade do paciente deve ser realizada 

diariamente, especialmente nas superfícies 
horizontais que tenham maior contato com as 

mãos dos pacientes e profissionais. 

III - A limpeza terminal é mais completa do que a limpeza 

concorrente, incluindo superfícies horizontais e 

verticais, sendo recomendado o registro de sua 
realização. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

63. Os imunobiológicos, para conferirem proteção, necessi-

tam estar em condições adequadas de armazenamento 
e conservação; para tanto, faz-se necessário que sejam 

conservados em equipamento de refrigeração exclusivo. 

Com relação a esses aspectos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) A temperatura deve estar entre +2ºC e +8ºC, 

preferencialmente +5ºC. 

(B) Vacinas que tenham em sua composição hidróxido 
de alumínio não podem, em hipótese alguma, 

sofrer temperaturas negativas. 
(C) Conforme recomendações das prefeituras, os 

profissionais da sala de vacinação não precisam 
ter cuidado específico com o descarte de resíduos. 

(D) As câmaras refrigeradas são os equipamentos 

específicos recomendados para armazenar os imu-
nobiológicos que compõem o Calendário Nacional 

de Vacinação. 
(E) O Plano Nacional de Imunização orienta expressa-

mente a continuidade na utilização das caixas 

térmicas nas rotinas diárias de vacinação. 
 

 
 

64. Ao conjunto de regras ou instruções para fixar proce-

dimentos, métodos, organização, que são utilizados no 

desenvolvimento das atividades da equipe de enferma-
gem denomina-se: 

 
(A) Rotina. 

(B) Indicadores. 

(C) Procedimento. 
(D) Norma. 

(E) Procedimento operacional padrão-POP. 
 

65. A Política Nacional de Educação Permanente tem como 

objetivo formar e capacitar profissionais de saúde para 
atenderem às reais necessidades da população, 

conforme os princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dentre as estratégias de aprendizagem descritas 

abaixo, assinale a que corresponde ao método “Estudo 

de Caso”. 
 

(A) Representação de papéis para a transferência de 

conhecimentos e habilidades por meio da repre-
sentação de acontecimentos reais. 

(B) Participação de grupos com interesses afins, com 
o objetivo de construção compartilhada, que pode 

ser um produto, programa ou documento que 

possa trazer resultados concretos para a prática. 
(C) Reflexão conjunta dos conhecimentos adquiridos 

por meio de exposição, leitura e apresentação de 
casos. 

(D) Apresentação de situações, casos, internos e 
externos, de forma verbal ou escrita, a fim de 

serem propostas soluções. 

(E) Apresentação de conteúdos por meio de exploração 
oral, de forma organizada, para um grande grupo, 

em tempo coordenado. 
 

66. O risco de suicídio é considerado uma emergência 

psiquiátrica na Atenção Primária de Saúde (APS). 
Assinale a alternativa que descreve a “Tentação de 

Suicídio”. 
 

(A) Comportamento autodestrutivo em que não há 

intenção de pôr fim à vida. 

(B) Ato de autoagressão cuja intenção é a morte, mas 
que não tem esse desfecho. 

(C) Pensamento suicida que pode ocorrer associado ao 
plano suicida ou não. 

(D) Ocorrência que não apresenta uma ferramenta 

precisa para sua detecção, portanto, não é preve-
nível. 

(E) Trata-se de ocorrência única, sem episódios recor-
rentes. 
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67. As ações abaixo são atribuições do técnico de enferma-

gem na Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), EXCETO 

uma. Assinale-a. 
 

(A) Instalar a monitorização não invasiva do paciente. 

(B) Preparar a medicação. 
(C) Aproximar o carro de emergência. 

(D) Auxiliar na monitorização e posicionamento do 
paciente. 

(E) Auxiliar o médico e o enfermeiro na ventilação ou 
na compressão torácica, quando necessário. 

 

68. Considere as afirmações a seguir sobre a importância 

da Ergonomia como um fator-chave para a segurança 
do trabalho. 

 

I - Uma determinada postura de trabalho, mantida 
por tempo prolongado, pode levar à contínua 

tensão dos músculos mais solicitados e gerar 
distúrbios circulatórios e metabólicos, além de causar 

dor ou lesão muscular. 
II - Em determinados postos de trabalho, muitas vezes 

o trabalhador gera sobrecargas mecânicas em 

suas estruturas osteomioarticulares, principalmente 
quando assumem posturas ocupacionais ou funcionais 

inadequadas, em função de um posto de trabalho 
mal projetado. 

III - A ergonomia apresentou grande crescimento nos 

últimos anos em função do aparecimento de muitos 
casos de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e 

Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 
(DORT). 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

 

69. A ESF (Estratégia de Saúde da Família), criada em 1994, 

inicialmente denominada PSF, constituiu um modelo 

de atenção à saúde que representou além disso uma 
tentativa de 

 

(A) repressão aos princípios e diretrizes do SUS. 
(B) repensar a realidade de saúde dos profissionais e 

usuários do SUS. 
(C) restringir a atuação dos profissionais de saúde no 

que diz respeito a desenvolver práticas de educação 

em saúde. 
(D) limitar o fornecimento de treinamentos e capaci-

tações para os agentes comunitários de saúde. 
(E) limitar a autonomia dos profissionais e usuários na 

participação ativa na produção de uma vida saudável. 
 

 

 
 

70. Choque é definido como colapso e falência progressivos 

do sistema cardiovascular e pode ocorrer de forma 

gradual ou abrupta. Considere os seguintes sinais e 
sintomas. 

 

I - Cefaleia intensa, alteração do nível de consciência, 
paralisia facial central. 

II - Hematêmese, alteração da temperatura (febre ou 
hipotermia), disartria. 

III - Alterações neurológicas, pressão sanguínea sistólica 
inferior a 80mmHg, taquipneia. 

 

Quais estão relacionadas ao choque? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

71. Assinale a alternativa correta em relação ao disposto 

no artigo 5º da Constituição da República Federativa 

do Brasil. 
 

(A) Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público. 

(B) Não se admite prisão civil por dívida, salvo a do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel. 

(C) As entidades associativas têm legitimidade para 

representar seus filiados judicial ou extrajudicial-
mente, independentemente de autorização. 

(D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
inclusive a de caráter paramilitar. 

(E) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmis-
sível aos herdeiros em caráter perpétuo. 

 

72. Assinale a alternativa correta em relação às regras 

sobre saúde na Constituição da República Federativa 

do Brasil. 
 

(A) São de livre nomeação e exoneração os cargos 

ocupados pelos agentes comunitários de saúde. 
(B) É vedada a utilização de recursos do orçamento da 

seguridade social para financiamento do Sistema 
Único de Saúde. 

(C) A União deve aplicar, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde, percentual mínimo de 

10% (dez por cento) sobre a receita corrente 

líquida do respectivo exercício financeiro. 
(D) É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos. 

(E) Somente em casos excepcionais é admitida a 

comercialização de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante. 
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73. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios 

que regem as ações e os serviços públicos de saúde 

integrantes do Sistema Único de Saúde, conforme 
disposto na Lei Federal nº 8.080/90. 

 
(A) Seletividade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

(B) Centralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo. 

(C) Sigilo de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

(D) Organização dos serviços públicos de modo a 
garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

(E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

 

74. Assinale a alternativa que indica competência atribuída 

à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), 

conforme a Lei Federal nº 8.080/90. 
 

(A) Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de vigilância epidemiológica. 
(B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 
(C) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 

controle da qualidade sanitária de produtos, subs-
tâncias e serviços de consumo e uso humano. 

(D) Participar da definição de normas, critérios e padrões 

para o controle das condições e dos ambientes de 
trabalho e coordenar a política de saúde do traba-

lhador. 
(E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 

e nutrição. 

 

75. Assinale a alternativa correta em relação à participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), conforme previsto na Lei Federal nº 8.142/1990. 
 

(A) O Conselho de Saúde se reúne a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais 

para avaliar a situação de saúde e propor as dire-

trizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 

(B) A Conferência de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, é órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 

(C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (CONASEMS) têm representa-

ção no Conselho Nacional de Saúde. 
(D) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e nas Conferências é majoritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 
(E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e normas de funcionamento 
em regime único, homologado pelo Poder executivo. 

 

76. Os percentuais mínimos do produto da arrecadação de 

impostos a serem aplicados anualmente pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e 
serviços públicos de saúde devem ser regulados por 

 
(A) Constituição. 

(B) Lei Complementar. 

(C) Lei Ordinária. 
(D) Decreto Federal. 

(E) Portaria do Ministro da Justiça. 
 

77. Assinale a alternativa correta em relação às disposições 

previstas no Decreto Federal nº 7.508/2011, que regula-
menta a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90). 

 
(A) Região de saúde é o espaço geográfico descontínuo, 

constituído por agrupamentos de Municípios limí-

trofes ou não, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados. 

(B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o 
acordo de colaboração firmado entre entes fede-

rativos e parceiros privados com a finalidade de 

organizar e integrar as ações e serviços de saúde na 
rede regionalizada e hierarquizada. 

(C) O SUS é constituído pela conjugação das ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde executados pelos entes federativos, de 

forma direta ou indireta, mediante a participação 
prioritária da iniciativa privada, sendo organizado 

de forma centralizada e hierarquizada. 
(D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve 

ser realizado de maneira regionalizada, a partir das 
necessidades dos Municípios, considerando o esta-

belecimento de metas de saúde. 

(E) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME) e a relação específica complementar 

estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
poderão conter produtos sem registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

FAURGS – Edital 15/2021 – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RS  74 – Técnico de Enfermagem 

 Pág. 18 

 

 

78. Assinale a alternativa que indica corretamente uma das 

diretrizes para as ações e os serviços de saúde 

integrantes do Sistema Único de Saúde no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto em sua 

Constituição. 
 

(A) Participação, sem poder decisório, das entidades 

populares representativas de usuários e trabalha-
dores da saúde na formulação, na gestão, no 

controle e na fiscalização das políticas de saúde. 
(B) Participação, com poder decisório, das entidades 

governamentais representativas de usuários e 
trabalhadores da saúde na formulação, na gestão, 

no controle e na fiscalização das políticas de saúde. 

(C) Participação, com poder decisório, das entidades 
populares representativas de usuários e trabalha-

dores da saúde na formulação, na gestão, no 
controle e na fiscalização das políticas de saúde. 

(D) Participação, sem poder decisório, das entidades 

populares representativas de usuários e trabalha-
dores da saúde na formulação, na execução, no 

controle e na fiscalização das políticas de saúde. 
(E) Participação, com poder decisório, das entidades 

populares representativas de usuários e trabalha-
dores da saúde na formulação, na execução, no 

controle e na fiscalização das políticas de saúde. 

 

79. Assinale a alternativa correta em relação ao limite de 

carga horária semanal para os profissionais cadastrados 

em equipes ou serviços de atenção primária à saúde, 
conforme disposto na Portaria de Consolidação nº 1 do 

Ministério da Saúde. 
 

(A) 20 horas 

(B) 30 horas 
(C) 40 horas 

(D) 50 horas 
(E) 60 horas 

 

80. Assinale a alternativa que indica rede temática de atenção 
à saúde, conforme estabelecido na Portaria de Conso-

lidação nº 3 do Ministério da Saúde. 

 
(A) Redes de Assistência à Saúde do Idoso. 

(B) Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 
(C) Redes de Assistência a Queimados. 

(D) Rede de Prevenção da Violência e Promoção da 
Saúde. 

(E) Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Considere as afirmações abaixo segundo a Constituição 

da República Federativa do Brasil. 

 
I - A República Federativa do Brasil é um Estado 

Democrático de Direito, formado pela associação 
voluntária dos Estados e do Distrito Federal.  

II - Os direitos sociais são garantidos ao cidadão na 

forma das Constituições dos Estados que compõem 
a confederação brasileira.  

III - A soberania popular, exercida pelo sufrágio univer-
sal, pode ser exercida pelo poder de impeachment 

do governante, mediante voto direto e secreto da 
maioria absoluta dos cidadãos com mais de 35 

anos.  

IV - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdivi-
dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população dire-

tamente interessada, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar.  
 

Quais estão corretas?  
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  

(C) Apenas III. 

(D) Apenas IV.  
(E) Apenas II e III. 

 

82. Considere as afirmações abaixo segundo a Constituição 

da República Federativa do Brasil.  

 
I - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Consti-

tuições e leis que adotarem, observados os princípios 

desta Constituição.  

II - Compete aos Municípios prestar, com a cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população.  

III - A administração pública dos Estados e dos territó-

rios federados, por suas peculiaridades, obedecerá 
também aos princípios da contingência e da 

virtude, que obrigam o governante a ser um bom 
administrador público.  

IV - O Estado intervirá em seus Municípios, quando não 
tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino e nas ações e nos serviços públicos de saúde.  
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e IV. 

(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e IV. 
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83. Considere as afirmações abaixo segundo a Constituição 

da República Federativa do Brasil. 

 
I - A Câmara dos Deputados compõe-se de represen-

tantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 
em cada Estado, em cada Território e no Distrito 

Federal, e o Senado Federal compõe-se de repre-

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário. 

II - O processo legislativo compreende a elaboração de 
atos adicionais, leis complementares, leis ordinárias, 

instruções legislativas e decretos-leis.  

III - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional.   

IV - São funções essenciais a Justiça, o Ministério 
Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a 

Defensoria Pública. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas III e IV. 
 

84. Considere as afirmações abaixo segundo a Constituição 

da República Federativa do Brasil. 
 

I - Em caso de relevância e urgência e em absoluto 
caráter precário, e por despacho fundamentado do 

governante, Estados e Municípios poderão aumen-

tar impostos, por período não superior a um ano.  

II - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir impostos, taxas e contribuição de 
melhoria. 

III - A seguridade social compreende um conjunto inte-

grado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

IV - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  
 

Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 

 

85. Considere as afirmações abaixo segundo a Lei 

Complementar Estadual/RS nº 10.098 – Estatuto e 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de fevereiro de 1994. 

 
I - A nomeação ocorrerá em comissão quando se tratar 

de candidato aprovado em concurso público para 

provimento em cargo efetivo de carreira ou isolado 
e em caráter efetivo quando se tratar de cargo de 

confiança de livre exoneração. 

II - Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada 

com a assinatura do termo respectivo.   

III - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo.  

IV - Ao servidor é proibido participar de gerência ou 
administração de empresa privada, de sociedade 

civil ou de exercer comércio, ainda que no exercício 
da presidência de associação, na direção ou gerên-

cia de cooperativas e entidades de classe, ou como 

sócio.  
 

Quais estão corretas?  
 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I e IV. 
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86. Considere as afirmações abaixo segundo a Lei Comple-

mentar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras provi-

dências. 
 

I - Por força de suas peculiaridades e das regras cons-

titucionais de competência, as disposições da Lei 
Complementar obrigam apenas a União e os Estados.  

II - O projeto de lei orçamentária será elaborado de 
forma semestral, sendo autônomo e independente 

das regras do plano plurianual e da lei de diretrizes 
orçamentárias, desde que haja compatibilidade 

com as regras da Lei Complementar 101/2000.  

III - Entende-se por transferência voluntária a entrega 
de recursos correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, a título de cooperação, auxílio ou assis-
tência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde.  

IV - Os orçamentos e as leis de diretrizes orçamen-

tárias, as prestações de contas e seu respectivo 
parecer prévio e o Relatório de Gestão Fiscal são, 

dentre outros, instrumentos de transparência da 
gestão fiscal. 

 

Quais estão corretas?  
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 

87. Analise as afirmações abaixo sobre a licitação na modali-

dade de pregão segundo a Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, que institui (no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos 

do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) a referida 

modalidade para aquisição de bens e serviços comuns, e 
dá outras providências. 

 
I - É instituída apenas no âmbito da União. 

II - Tem sua aplicação limitada à aquisição de bens 
com padrão de alta complexidade.  

III - Destina-se à aquisição de bens e serviços comuns.  

IV - Admite que o pregão seja realizado por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação, 

nos termos de regulamentação específica.  
 

Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 

 

88. Considere os resultados a seguir. 

 

I - Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o 
resultado de contratação mais vantajoso para a 

Administração Pública, inclusive no que se refere 
ao ciclo de vida do objeto. 

II - Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, 

bem como a justa competição. 

III - Evitar contratações com sobrepreço ou com preços 

manifestamente inexequíveis e superfaturamento 
na execução dos contratos. 

IV - Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 
sustentável. 

 

Quais constituem objetivos da Lei Federal nº 14.133 - 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 1º de 

abril de 2021?  
 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

89. Considere as afirmações a seguir. 

 

I - Em razão do império do princípio da legalidade no 
âmbito da Administração Pública, fica vedada a 

autocomposição administrativa.  

II - O procedimento administrativo tributário, por força 
da subsidiariedade vinculatória, passa a tramitar 

segundo as regras da lei do processo administra-
tivo. 

III - O requerimento inicial do interessado prescinde do 

reconhecimento de firma e da autenticação de 
cópia de documento e deve conter a formulação do 

pedido com exposição dos fatos e de seus funda-
mentos. 

IV - Estando incorretamente apresentados, deve o 

servidor público recusar documentos manifesta-
mente impertinentes ao processo, devolvendo-os 

ao requerente. 
 

Quais estão de acordo com a Lei Estadual/RS n° 15.612, 
de 06 de maio de 2021, que dispõe sobre o processo 

administrativo do Estado do Rio Grande do Sul?  

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas III. 

(E) Apenas III e IV. 
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90. Considere as afirmações a seguir. 
 
I - A Administração não tem o dever de emitir decisão 

explícita nos processos administrativos em caso de 
manifesta improcedência.  

II - As decisões administrativas observarão, dentre 
outras hipóteses, as decisões do Supremo Tribunal 
Federal ou do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul em controle concentrado de constitu-
cionalidade e os enunciados de súmula vinculante. 

III - A autoridade administrativa, pelo princípio da auto-
nomia individual do gestor, pode não observar 
parecer da Procuradoria-Geral do Estado ao qual 
ato do Governador do Estado tenha atribuído 
efeitos vinculantes no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, sem que haja qualquer sanção em decor-
rência dessa inobservância. 

IV - Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou 
situação contenciosa na aplicação do direito público, 
a autoridade administrativa poderá celebrar 
compromisso com os interessados, observada a 
legislação aplicável.  

 
Quais estão de acordo com a Lei Estadual/RS n° 
15.612, de 06 de maio de 2021, que dispõe sobre o 
processo administrativo do Estado do Rio Grande do 
Sul?  

 
(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 

91. Considere as afirmações a seguir.  
 

I - A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode 
revogá-lós por motivo de conveniência ou oportu-
nidade, respeitados os direitos adquiridos. 

II - O direito de a Administração invalidar os atos 
administrativos nulos ou anuláveis de que decor-
ram efeitos favoráveis para os destinatários decai 
em 10 (dez) anos, contados da data em que foram 
praticados.  

III - Das decisões administrativas cabe recurso, dirigido 
ao Governador do Estado e sempre acompanhado 
de caução legal. 

IV - O recurso interposto perante órgão incompetente 
não será conhecido, independentemente da causa, 
e deverá ser imediatamente arquivado.  

 

Quais estão de acordo com a Lei Estadual/RS n° 
15.612, de 06 de maio de 2021, que dispõe sobre o 

processo administrativo do Estado do Rio Grande do 
Sul? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I e IV. 

92. Considere as afirmações abaixo.  

 

I - Dentre as áreas de competência da Secretaria da 
Saúde, incluem-se o controle e a prevenção das 

zoonoses e a fiscalização das ações de vigilân-
cia sanitária animal e vegetal.  

II - O Conselho Estadual de Saúde é um dos órgãos 

colegiados da Secretaria da Saúde. 

III - A Comissão Intergestores Bipartite é um dos 

órgãos colegiados da Secretaria da Saúde.  

IV - O Fundo Estadual de Saúde é vinculado à Secretaria 

da Saúde.  
 

Quais estão de acordo com o Decreto Estadual/RS n° 

55.718, de 12 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a 
estrutura básica da Secretaria da Saúde? 

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 

(E) Apenas III e IV. 
 

93. Considere as afirmações abaixo. 

 
I - Para os efeitos da Lei, configura violência domés-

tica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial. 

II - Para os efeitos da Lei, apenas configura violência 

doméstica contra a mulher a ação praticada pelo 
marido, no espaço restrito do âmbito familiar.  

III - A política pública que visa a coibir a violência do-

méstica e familiar contra a mulher far-se-á por 
meio de um conjunto articulado de ações da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios e de ações não governamentais. 

IV - Constatada a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, o Delegado poderá 
suspender a posse de armas do agressor, sendo 

vedadas, sempre, medidas arbitrárias como o 
afastamento do lar, pelo princípio constitucional de 

proteção da família. 
 

Quais estão de acordo com a Lei Federal nº 11.340, de 

07 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá 

outras providências?  
 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas II e III.  

(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas III e IV.  
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94. Conforme a Lei Estadual/RS nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011 – Estatuto Estadual da Igualdade Racial, os órgãos 

de saúde estadual monitorarão as condições da população negra para subsidiar o planejamento de ações. Com 

base na referida Lei, analise as ações a seguir. 
 

I - A promoção da saúde integral da população negra, priorizando-se a redução das desigualdades étnicas e o combate 
à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

II - A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise 

dos dados por cor, etnia e gênero. 

III - A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e de educação permanente 

dos trabalhadores da saúde. 

IV - A inclusão da temática “saúde da população negra” nos processos de formação das lideranças de movimentos 

sociais para o exercício de participação e controle social no SUS. 
 

Quais estão previstas no escopo da Lei Estadual nº 13.694?  

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) I, II, III e IV.  
 

95. Considere a figura a seguir, que reproduz uma parte dos ícones do Google Docs. 

 

 
 

Para melhor visualização, destaca-se e numera-se, a seguir, apenas alguns dos ícones para identificação de suas funções. 
 

 
 

Assinale a alternativa que descreve corretamente a função ou denominação do ícone identificado pelo número. 
 

(A) O ícone 1 serve para escolher a cor do texto. 
(B) O ícone 2 serve para escolher a cor de destaque do texto. 

(C) O ícone 3 serve para sublinhar um texto. 
(D) O ícone 4 serve para retirar uma parte do texto. 

(E) O ícone 5 serve para inserir uma imagem no documento. 

 

96. No Google Docs, tem-se operações como Espaçamento entre linhas e parágrafos, Marcadores e Numeração, Colunas, 

entre outras. Essas operações estão no menu  

 
(A) Inserir. 

(B) Formatar. 
(C) Editar. 

(D) Ferramentas. 

(E) Ver. 
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97. Considere a planilha a seguir, produzida no Google Planilhas, que contém dados sobre a vacinação de COVID-19 no 

RS, em determinada data. 

 

 
 

Foi digitada em C4 uma fórmula para calcular o percentual ainda faltante de pessoas a vacinar, sobre a população 
vacinável. Depois, esta fórmula vai ser copiada e colada nas células C5 e C6. Ao final, a coluna C é formatada para 

formato de percentual. A fórmula que foi digitada em C4 e permite obter o resultado mostrado é 

 
(A) 100-(B4/B$1) 

(B) 100%-(B4/B1) 
(C) 100-(B4/B1) 

(D) 1-(B4/B$1) 
(E) 1-(B4/B1) 

 

98. Deseja-se calcular quantas doses ainda faltam para vacinar 100% da população vacinável, que está na célula B1, com 
as 2 doses, sem considerar doses de reforço. A planilha, produzida no Google Planilhas, ficaria como se segue. 

 

 
 

Para obter as doses faltantes na coluna D, as fórmulas para o cálculo de D4 e D5 seriam, respectivamente, 
 

(A) =(B1-C4*100)*2 e   =(B1-C5) 
(B) =(B1-C4)*2  e   =(B1-C5) 

(C) =(B1-B4)*2   e   =(B1-B5) 

(D) =(B1-B4)   e   =(B1-B5)*2 
(E) =(B1- C4)   e   =(B1-B5) 
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99. Sobre o explorador de Arquivos do Sistema Operacional 

Microsoft Windows 10, é correto afirmar que 

 
(A) a “Barra de Endereços”, através do recurso clique-

selecione, permite ao usuário mover a janela.  
(B) a “Barra de Títulos” tem a função de exibir o  

endereço da pasta atualmente aberta.  

(C) a “Caixa de Pesquisa”, através do recurso clique-
arraste, fornece uma navegação rápida para 

pastas e arquivos. 
(D) a “Configuração de Exibição” permite que o 

usuário escolha como deseja exibir o conteúdo 
do explorador de arquivos.  

(E) o “Painel de Navegação” permite que o usuário 

digite as palavras-chave para pesquisar a pasta 
desejada.  

 

100. Considere as afirmações abaixo sobre o i Disco Virtual 

- Gdrive e OneDrive upload de arquivos e pastas para 

o Google Drive. 
 

I - Quando o usuário faz upload de um arquivo para o 

Google Drive, ele consome espaço de armazena-
mento, mesmo se o upload for feito para uma 

pasta de outra pessoa. 

II - Se o usuário fizer upload de um arquivo com o 

mesmo nome de um arquivo do Google Drive, o 
arquivo será salvo como uma revisão do item 

existente. 

III - No computador, é possível fazer upload de arquivos 
para pastas particulares ou compartilhadas. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


