
1. a prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito 
na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
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  - Conhecimentos Específi cos: 10 questões (numeradas de 31 a 40).
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7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
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língua portuguesa

leia o texto a seguir e, depois, responda às questões 
de 01 a 15.

O QUE A FOLHA PENSA

Ação entre amigos

Governo poupa militares do ajuste fiscal e destina à 
área 28% dos investimentos

1. O balanço das contas do governo federal de 2019 
surpreendeu até mesmo os responsáveis pelo con-
trole do gasto público no Tesouro Nacional. De re-
pente, em dezembro, brotou uma despesa imprevis-
ta de cerca de R$ 10 bilhões. 

2. Era o dinheiro do aumento de capital de três em-
presas estatais, na maior parte para a Emgepron, fir-
ma ligada à Marinha e dedicada a construir navios, 
que recebeu R$ 7,6 bilhões em uma canetada.

3. O valor equivale a todo investimento federal em 
obras e equipamentos dos ministérios da Saúde e da 
Educação, por exemplo.

4. Dadas as peculiaridades da contabilidade pública, 
tal despesa não toma o lugar de outra, pois não se 
sujeita ao limite constitucional do chamado teto de 
gastos.

5. De qualquer modo, o déficit público acabou maior. déficit público acabou maior. déficit
Além do mais, essa decisão inopinada e em quase 
nada transparente desmoraliza a alardeada política 
de privatização do governo de Jair Bolsonaro, pífia 
em sua morosidade e inoperância.

6. O aumento do capital da Emgepron é, no entanto, 
coerente com uma das linhas de força do governo: o 
poder militar. Quase um terço dos ministérios é co-
mandado por oficiais da ativa ou da reserva das For-
ças Armadas, até porque, em sua carreira, Bolsonaro 
não cultivou relações com outros grupos de quadros 
técnicos ou profissionais, além de ter sido na prática 
um líder sindical da categoria. 

7. Governo e Congresso se acertaram a fim de permi-
tir que militares se aposentem em condições privile-
giadas (com o equivalente de salários e reajustes in-
tegrais da ativa). Este governo também se prontificou 
a conceder generosos reajustes para os soldos, em 
particular para o alto oficialato. 

8. O aumento de capital da Emgepron foi R$ 4 bilhões 
além do previsto para o ano, liberalidade facilitada 
pela entrada dos recursos do leilão dos campos de 
petróleo. 

9. Assim, o Ministério da Defesa ficou com mais de 
28% do total dos recursos federais destinados a in-
vestimentos. A despesa com pessoal militar, civil, 
aposentados e suas pensões vai aumentar; já conso-
mem pelo menos 26% do gasto total com servidores.

10. O esforço para o necessário ajuste das contas pú-
blicas não tem sido distribuído de modo mais equâ-
nime. Subsídios diversos continuam intocados, por 
exemplo. Não é aceitável que também a despesa mi-
litar seja poupada de contribuir para essa emergên-
cia nacional. 

11. É argumentável que o equipamento militar brasi-
leiro pode estar sendo sucateado. Mas também este 
é o caso da infraestrutura física e social, de estradas 
a hospitais. Ainda mais neste momento de escassez 
aguda de recursos, é preciso repensar e explicar com 
transparência as prioridades.

Referência: FOLHA DE S.PAULO.  Ação entre amigos. São Paulo, 5 fev. 2020. 
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/acao
-entre-amigos.shtml>. Acesso em: 5 fev. 2020.

QuestÃuestÃuest o 01

Sobre interpretação desse texto, é correto inferir que 
sua intenção em relação ao governo é a de

a) ridicularizá-lo.

b) encomiá-lo.

c) beatificá-lo.

d) criticá-lo. 
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QUESTÃO 02

Avalie o que se afirma a respeito de tipologia textual 
e gêneros de circulação social.

I – O tipo predominante no texto é argumentativo; o 
gênero dele é editorial.

II – O tipo predominante no texto é narrativo; o gêne-
ro dele é artigo de opinião.

III – Os tipos textuais são categorias reduzidas; os gê-
neros, extensos e variáveis.

IV – O tipo injuntivo encontra-se presente em várias 
partes do texto.

V – O tipo predominante no texto é descritivo; o gê-
nero dele é crônica jornalística. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) II, IV e V.

d) II e V.

QUESTÃO 03

Sobre coesão textual, no sexto parágrafo do texto, no 
primeiro período, a locução “no entanto” NÃO tem o 
valor semântico de

a) oposição.

b) causa.

c) contrariedade.

d) adversão.

QUESTÃO 04

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I – Sobre Fonética e Fonologia, o vocábulo balanço, 
constante do primeiro parágrafo do texto, possui 7 
letras, 6 fonemas, 3 sílabas e 1 ditongo

PORQUE

II – há a sequência de 7 letras seguintes: b-a-l-a-n-
ç-o; 6 fonemas: [b], [a], [l], [ã], [ç], [u], 3 sílabas: ba
-lan-ço e o dígrafo -an-.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 05

Acerca da acentuação gráfica e da crase, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) No primeiro parágrafo, o vocábulo público foi acen-
tuado corretamente porque se trata de uma proparo-
xítona.

(   ) No segundo parágrafo, no trecho “[...] destinada 
a construir navios [...]”, faltou o acento indicativo da 
crase antes do verbo construir: destinada à construir, 
pois há a contração da preposição “a” com o artigo fe-
minino “a”: destinada à construção.  

(   ) No terceiro parágrafo, os vocábulos ministérios e 
Saúde foram corretamente grafados, pois o primeiro é 
uma paroxítona terminada em ditongo; o segundo por-
que se acentua a vogal -u- quando for tônica e em hiato.  

(   ) No sétimo parágrafo, no primeiro período, gra-
fou-se incorretamente a locução a fim de, a qual de-
veria ser escrita: afim de. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, F, F.

b) F, V, V, V.

c) V, F, V, F.

d) V, F, F, V.

QUESTÃO 06

Sobre semântica, é correto afirmar que, no décimo 
parágrafo, no primeiro período, o adjetivo equânime
pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, pelo 
sinônimo 

a) parcial.

b) subjetivo.

c) moderado.

d) igualitário.
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QUESTÃO 07

A respeito dos sinais de pontuação, avalie as afirmações.

I – No primeiro parágrafo, segundo período, foram 
usadas adequadamente as vírgulas para separar o 
adjunto adverbial de tempo em dezembro.

II – No terceiro parágrafo, o uso da vírgula antes da 
expressão por exemplo é facultativo.

III – No quarto parágrafo, o uso da vírgula após o ad-
jetivo pública é facultativo. 

IV – No sétimo parágrafo, no primeiro período, em 
lugar dos dois parênteses empregados, também seria 
adequado à norma-padrão substituí-los por um único 
travessão, usado após a palavra privilegiadas. 

V – No nono parágrafo, no segundo período, o em-
prego das vírgulas no trecho: “[...] pessoal militar, ci-
vil, [...]” é facultativo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) III e V.

c) II, III e IV.

d) I, II e V.

QUESTÃO 08

Sobre sintaxe de regência, no nono parágrafo, segun-
do período, é correto afirmar que a locução verbal 
“vai aumentar” é classificada sintaticamente como 
verbo

a) transitivo direto.

b) intransitivo.

c) de ligação.

d) transitivo indireto.

QUESTÃO 09

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I – No décimo primeiro parágrafo, primeiro período, 
a oração “[...] que o equipamento militar brasileiro 
pode estar sendo sucateado.” é uma subordinada 
substantiva, subjetiva,

PORQUE

II – exerce a função sintática de objeto direto da ora-
ção principal “É argumentável [...]”.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 10

Sobre classes de palavras, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(   ) No primeiro parágrafo, primeiro período, o verbo 
surpreendeu está na terceira pessoa do singular do 
pretérito perfeito do modo indicativo e pertence à 
segunda conjugação.

(   ) No segundo parágrafo, a palavra que é um pro-
nome relativo e se refere ao antecedente Emgepron. 

(   ) No sétimo parágrafo, primeiro período, a expres-
são a fim de é uma locução conjuntiva. 

(   ) No décimo parágrafo, terceiro período, a palavra 
que é um pronome relativo e introduz uma oração 
subordinada adjetiva. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) V, V, F, F.

d) V, F, F, V.
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QUESTÃO 11

A respeito de funções sintáticas dos termos, é corre-
to afirmar que, no período “[...] é preciso repensar e 
explicar com transparência as prioridadesas prioridades.”, o termo 
destacado é

a) aposto.

b) complemento nominal.

c) sujeito simples.

d) objeto direto.

QUESTÃO 12

Sobre ortografia oficial, avalie as afirmações.

I – No décimo primeiro parágrafo, segundo período, 
o vocábulo infraestrutura foi grafado corretamente, 
sem o uso do hífen.

II – Tal qual o vocábulo infraestrutura, também é cor-
reta a grafia de antiinflamatório. 

III – No décimo primeiro parágrafo, terceiro período, 
o vocábulo escassez, derivado do adjetivo escasso, 
foi corretamente grafado, com -z, a exemplo de frigi-
dez (< frígido), palidez (< pálido), entre outros.

IV – O vocábulo Emgepron foi grafado corretamen-
te com letra inicial maiúscula, pois se trata de nome 
próprio de empresa. 

V – No primeiro parágrafo, segundo período, o vocá-
bulo dezembro foi grafado incorretamente, pois os 
nomes dos meses, na língua portuguesa, devem ser 
escritos com inicial maiúscula. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV.

b) III e V.

c) I, II e IV.

d) II e V.

QUESTÃO 13

Sobre relações lógico-semânticas, no quarto parágra-
fo, o conectivo “pois” NÃO tem o valor semântico de

a) adversão.

b) explicação.

c) razão.

d) justificação.

QUESTÃO 14

Analise as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas. 

I – No sétimo parágrafo, no primeiro período, a pala-
vra que introduz uma oração subordinada, substanti-
va, adverbial

PORQUE

II – as conjunções integrantes introduzem orações su-
bordinadas, substantivas.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.

c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.

d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a pri-
meira.

QUESTÃO 15

Sobre classes de palavras e sinonímia, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) No primeiro parágrafo, primeiro período, a pala-
vra até foi usada como preposição para denotar um 
limite posterior de tempo .

(   ) No primeiro parágrafo, segundo período, a locu-
ção de repente pode ser substituída, sem prejuízo de 
alteração do sentido, por de esguelha.  

(   ) No quinto parágrafo, segundo período, o adjeti-
vo inopinada significa “inesperada, imprevista”.

(   ) No terceiro parágrafo, o verbo equivale está na ter-
ceira pessoa do singular do presente do indicativo e per-
tence à segunda conjugação. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) V, V, F, F.

d) V, F, F, V.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Por padrão, no Explorador de Arquivos do Windows
10, é correto afirmar que a combinação de teclas 
Ctrl+Shift+N é utilizada para criar um(a) novo(a)

a) pasta.

b) atalho.

c) programa.

d) arquivo texto.

QUESTÃO 17

A respeito dos componentes de um computador, é 
correto afirmar que o termo Core i7 da Intel refere-se 
a um tipo de

a) SSD.

b) disco rígido.

c) processador.

d) memória RAM.

QUESTÃO 18

A figura a seguir destaca um dos botões do grupo 
Parágrafo da guia Página Inicial do Microsoft Word 
2016.

É correto afirmar que o botão destacado tem a 
função de

a) sublinhar o texto selecionado.

b) alterar a cor atrás do texto selecionado.

c) copiar a cor da fonte do texto selecionado.

d) inserir a imagem de um retângulo abaixo do texto 
selecionado.

QUESTÃO 19

No Microsoft Word 2016, o botão por meio do qual Microsoft Word 2016, o botão por meio do qual Microsoft Word
uma pessoa pode ocultar ou exibir as réguas nas late-
rais do documento encontra-se na guia

a) Exibir.

b) Layout.

c) Design.

d) Formatar.

QUESTÃO 20

Considere que a seguinte planilha foi elaborada no 
Microsoft Excel 2016 instalado em um computador Microsoft Excel 2016 instalado em um computador Microsoft Excel
com Windows 10.

As colunas da planilha estão identificadas pelas letras 
A e B no topo da imagem e as linhas pelos números 1 
e 2 no canto esquerdo da imagem.

O conteúdo exibido na célula B2 pode ter sido gerado 
pela fórmula

a) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;B1)

b) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;A2)

c) =MAIOR(A1:A2;MÁXIMO(A1;B1))-1

d) =MÁXIMO(A1:A2;MAIOR(A1;B1))-1
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sistema de saúde pública

QUestÃO 21estÃO 21est

Avalie o que se afirma sobre as contratualizações pre-
vistas na Resolução nº. 4.279, de 30 de dezembro de 
2010, para o funcionamento das Redes de Atenção à 
Saúde.

I - As contratualizações são mecanismos formais fir-
mados entre os entes reguladores / financiadores e 
os prestadores de serviço. 

II - A abordagem das contratualizações é populacio-
nal isolada, com foco nos cuidados de saúde de cada 
indivíduo, garantindo acesso ao serviço específico.

III - Os contratos são pactuados naqueles pontos de 
atenção incapazes de ofertar ações e serviços de saú-
de para o quantitativo populacional referente à de-
manda. 

IV - A pactuação realizada mediante os contratos de 
gestão expõe claramente as responsabilidades e os 
objetivos de desempenho, resultando em um com-
promisso explícito entre ambas as partes. 

V - Os contratos de gestão induzem a articulação de 
análise da situação de saúde, sistemas de informa-
ção, complexos reguladores, ações focadas em edu-
cação permanente e de educação popular em saúde 
e o planejamento participativo. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) II e V.

b) I e V.

c) II, III e IV.

d) I, III, IV e V. 

QUestÃO 22estÃO 22est

Considerando o Pacto pela Saúde aprovado pela Por-
taria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, associe cor-
retamente o componente à sua respectiva descrição.

cOmpONeNtes
1 - Pacto pela Vida
2 - Pacto de Gestão 
3 - Pacto em Defesa do SUS

descRiÇÕes

(   ) Representa o movimento da gestão pública por 
resultados, sendo realizado mediante explicitação, 
por parte dos entes federados, dos compromissos or-
çamentários e financeiros necessários para o alcance 
de suas metas.

(   ) Diz respeito a ações de repolitização da saúde, 
envolvendo a articulação das três esferas federativas 
para reforçar o sistema de saúde como política de 
Estado e a saúde como direito de cidadania e imple-
mentando projetos de mobilização social. 

(   ) Promove o desenvolvimento do federalismo mais 
cooperativo no Sistema Único de Saúde, a descentra-
lização, a desburocratização de processos normati-
vos, a estruturação das regiões sanitárias e o fortale-
cimento das Comissões Intergestores Bipartite (CIB), 
buscando, na pactuação em cada CIB, as melhores 
soluções para questões como o acesso, a regulação e 
a gestão dos serviços de saúde.

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 3, 2.
b) 2, 1, 3.
c) 1, 2, 3.
d) 2, 3, 1.

QUestÃO 23estÃO 23est

A Comissão Intergestores responsável, exclusivamen-
te, por pactuar os critérios para o planejamento in-
tegrado das ações e serviços de saúde da Região de 
Saúde, em razão do compartilhamento da gestão, é a 

a) Regional.
b) Bipartite.
c) Tripartite.
d) Municipal.
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QUestÃO 24estÃO 24est

Preencha corretamente as lacunas do texto quanto à 
Agência Nacional Suplementar (ANS).

A ANS é constituída como uma __________ especial, 
sendo o mandato de seus dirigentes __________. Ela 
tem como finalidade promover a defesa do interes-
se __________ na assistência suplementar à saúde, 
regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto 
às suas relações com prestadores e consumidores, 
contribuindo para o desenvolvimento das ações de 
saúde no país.

a) autarquia / fixo / público
b) democracia / fixo / público
c) autarquia / mutável / privado
d) democracia / mutável / privado

QUestÃO 25estÃO 25est

Sobre a regulação da assistência, é correto afirmar 
que ela tem como objetivo principal

a) fortalecer a gestão de centralização do SUS, no sen-
tido de adequar a oferta de ações e de serviços de saú-
de, conforme as necessidades de saúde da população, 
garantindo independência dos entes federados. 

b) promover a equidade do acesso, garantindo a inte-
gralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta 
assistencial disponível às necessidades do cidadão, 
de forma ordenada, oportuna e racional. 

c) organizar os aportes de recursos humanos, mate-
riais e financeiros de acordo com o repasse realizado 
pela Região de Saúde à União, distribuindo-os para 
os entes municipais e estaduais de acordo com o pre-
visto no orçamento anual. 

d) direcionar as ações de saúde de acordo com o pres-
tador de saúde, se público ou privado, a fim de distri-
buir de forma equânime os serviços pelas Regiões de 
Saúde, garantindo o acesso, a circulação e o acompa-
nhamento dos pacientes.  

QUestÃO 26estÃO 26est

Considerando-se o Sistema de Informação em Saúde, 
associe corretamente as principais categorias de in-
formação que devem estar ao alcance das gerências 
das três esferas de gestão às suas respectivas carac-
terísticas. 

cateGORias
1 - Morbidade
2 - Eventos vitais
3 - Avaliação hospitalar
4 - Produção dos serviços
5 - Classificação Internacional de Doenças
6 - Demográfica/econômico-social e cutural

caRacteRÍsticas

(   ) Indica a percentagem da ocupação, mortalidade hos-
pitalar, necropsia hospitalar, infecção hospitalar e outros. 

(   ) Faz o registro de nascimentos vivos, nascimentos 
mortos, óbitos e outros, fornecendo dados para a ela-
boração de indicadores de mortalidade, morbidade, 
vida média ou esperança de vida e corbetura das ações. 

(   ) Permite conhecer a estrutura de uma população 
em determinada área geográfica, por sexo, idade, es-
tado civil, religião, nacionalidades e outras caracterís-
ticas sociais, econômicas e culturais, constituindo as 
“pirâmides de população”. 

(   ) Agrupa as doenças ou eventos segundo as ca-
racterísticas semelhantes apresentadas, criando a 
nomeclatura de doenças e sua classificação e forne-
cendo a padronização e a universalização do diagnós-
tico, os códigos das doenças para os fins clínicos, epi-
demiológicos e de processamento das informações. 

(   ) Fornece dados sobre a quantidade de consultas 
produzidas por idade, sexo, tipos de procedimento e 
outras variáveis de interesse, permitindo a constru-
ção de indicadores de cobertura populacional e utili-
zação dos serviços, concentração das atividades por 
paciente, produtividade, dentre outros. 

(   ) Permite o registro de doenças por sexo, idade, 
procedimentos médicos, raça, nacionalidade, proce-
dência e outras variáveis de interesse clínico, epide-
miológico, social, econômico e cultural, fornecendo 
dados para o controle das doenças, para a investiga-
ção de etiologia e patogenia e da relação com fatores 
econômicos, sociais e culturais e para a investigação 
de eficácia das medidas preventivas e terapêuticas. 

A sequência correta dessa associação é

a) 4, 6, 2, 1, 3, 5. 
b) 1, 5, 2, 4, 3, 6. 
c) 4, 5, 1, 2, 6, 3. 
d) 3, 2, 6, 5, 4, 1.
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QUESTÃO 27

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre os objetivos da participação popular na re-
visão do Plano Diretor da Cidade de Timóteo.

(   ) Difundir o caráter político do plano.

(   ) Refletir sobre as necessidades e os anseios da po-
pulação.

(   ) Apresentar caráter democrático e participativo, 
considerando sua função social. 

(   ) Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade 
no desenvolvimento sustentável da cidade.

(   ) Envolver a sociedade durante todo o processo de 
elaboração dos serviços e produtos do plano.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a) F, V, V, V, V. 

b) V, F, F, F, F. 

c) V, V, F, V, F. 

d) F, F, V, F, V. 

QUESTÃO 28

Numere em ordem cronológica a criação de políti-
cas, pactos, programas e estratégias para a saúde da 
criança e da mulher, conforme descrito no Relatório 
“30 anos de SUS, que SUS para 2030?” pela Organi-
zação Pan-Americana de Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OPAS/OMS) em 2018.

(   ) Programa Nacional de Imunizações.

(   ) Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 
Materno.

(   ) Atenção Humanizada ao Recém-Nascido – Méto-
do Canguru.

(   ) Regulamentação da Comercialização de Alimen-
tos para Lactantes e Crianças.

(   ) Pactos pela Saúde: Política Nacional de Promoção 
da Saúde (Pacto pela Vida).

(   ) Alojamento Conjunto Obrigatório (mãe e criança) 
- Programa de Assistência à Saúde da Mulher.

A sequência correta dessa numeração é

a) 6, 3, 5, 1, 4, 2.

b) 1, 2, 5, 6, 4, 3. 

c) 6, 5, 4, 2, 3, 1. 

d) 3, 2, 1, 4, 5, 6. 

QUESTÃO 29

De acordo com o CONASS (2011), é correto afirmar 
que constitui uma responsabilidade da gestão do Sis-
tema Único de Saúde na esfera municipal

a) assumir a gestão e executar as ações de atenção 
básica, incluindo as ações de promoção e de prote-
ção no seu território.

b) executar algumas ações de vigilância em saúde, 
em caráter permanente, mediante acordo bipartite e 
conforme normatização específica.

c) supervisionar as ações de prevenção e controle da 
vigilância em saúde, coordenando aquelas que exigem 
ação articulada e simultânea entre os municípios.

d) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas 
de hemonúcleos/hemocentros e elaborar normas 
complementares para a organização e funcionamen-
to dessa rede de serviço.

QUESTÃO 30

A respeito das características das Redes de Atenção à 
Saúde, é INCORRETO afirmar que

a) enfatizam as intervenções de natureza curativa e 
reabilitadora.

b) orientam para uma população adscrita estratifica-
da por subpopulações de risco.

c) objetivam a melhoria da saúde de uma população 
com resultados clínicos e econômicos medidos.

d) atuam no sistema de forma proativa e contínua, 
com base em um plano de cuidados de cada pessoa 
usuária, realizado conjuntamente pelos profissionais 
e pela pessoa usuária e com busca ativa.
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cOnhEcimEnTOS ESpEcíficOS

QUESTÃO 31

Sobre a Classifi cação Internacional de Funcionalida-
de, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), é correto afi rmar que 

a) a CIF substi tui a Classifi cação Internacional de Do-
enças, 10a Revisão, (CID-10).

b) os problemas no envolvimento do indivíduo em 
situações reais da vida são chamados de limitações 
da ati vidade.

c) possui como componentes da funcionalidade e da 
incapacidade as estruturas e as funções do corpo, as 
ati vidades e a parti cipação.

d) os fatores pessoais representam as característi cas, 
o histórico e o esti lo de vida de um indivíduo e são 
classifi cados com o sistema de codifi cação da CIF.

QUESTÃO 32

Sobre paralisia cerebral, é correto afi rmar que

a) a forma hipotônica da paralisia cerebral é caracte-
rizada pela presença de espasti cidade. 

b) os pacientes com diagnósti co de paralisia cerebral 
irão apresentar as mesmas limitações funcionais. 

c) de acordo com a distribuição do comprometi men-
to motor, a paralisia cerebral pode ser classifi cada em 
quadriplégica, hemiplégica ou diplégica. 

d) considerando a abordagem biopsicossocial para 
a reabilitação de crianças com paralisia cerebral, a 
avaliação e a intervenção nos fatores ambientais da 
criança são irrelevantes. 
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QUESTÃO 33

A reabilitação do paciente que sofreu um acidente 
vascular encefálico deve ser iniciada o mais precoce-
mente possível para 

a) reduzir a reorganização funcional, evitando a esti-
mulação e o uso do lado afetado. 

b) otimizar o potencial do paciente para a recupera-
ção funcional. 

c) promover a redução da força, da potência e da re-
sistência. 

d) favorecer o desuso dos membros hemiplégicos. 

QUESTÃO 34

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre as técnicas fisioterápicas respiratórias.

(   ) A gravidade pode ser utilizada para assistir na elimi-
nação das secreções brônquicas. 

(   ) O ciclo ativo das técnicas respiratórias é aplica-
do para mobilizar e eliminar o excesso de secreções 
brônquicas. 

(   ) O flutter é um tipo de espirômetro de incentivo no 
qual o paciente inspira lenta e profundamente com 
seus lábios fechados em torno da peça bucal. 

(   ) A tapotagem torácica é realizada utilizando a mão 
espalmada diretamente sobre a pele do paciente, 
sendo segura para pacientes com osteoporose. 

(   ) As técnicas de controle da respiração, em posições 
que favoreçam o relaxamento do tórax superior e dos 
ombros e permitam o movimento do tórax inferior 
e do abdômen, beneficiam pacientes com dispneia. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, V, F, F.

b) V, V, F, F, V.

c) F, F, F, V, V.

d) F, V, V, V, F.

QUESTÃO 35

A artroplastia total do quadril (ATQ) é uma das alter-
nativas de tratamento para lesões articulares graves 
resultantes, por exemplo, de osteoartrose e necrose 
avascular. A reabilitação pós-cirúrgica da ATQ inicia-
se ainda no ambiente hospitalar e deve continuar 
com reabilitação e orientações domiciliares após alta.  

Sobre a reabilitação nas primeiras semanas após a ci-
rurgia de ATQ é possível afirmar que

a) o paciente deve ser orientado a calçar meias e sa-
patos na posição sentada, inclinando o tronco para a 
frente, encostando o abdômen sobre coxas. 

b) devem ser realizados exercícios de agachamento 
em grandes amplitudes de movimento, que deman-
dem flexão dos quadris acima de 90 graus. 

c) com autorização médica e tolerância do paciente, 
deve ser realizado o treino de marcha buscando atin-
gir independência com o uso de dispositivos de auxí-
lio (por exemplo, andador ou muletas). 

d) para dormir, o paciente deve ser orientado a ado-
tar a posição de decúbito lateral sobre o membro não 
operado, deixando o membro operado em flexão, ro-
tação interna e adução, apoiado diretamente no col-
chão. 

QUESTÃO 36

Um dos possíveis benefícios proporcionados pelo 
atendimento domiciliar de idosos, quando compara-
do à internação hospitalar ou em instituições de lon-
ga permanência, é

a) retirar o idoso do convívio familiar. 

b) excluir a participação do paciente e da família 
como agentes ativos e responsáveis pelo tratamento. 

c) realizar grandes alterações no estilo de vida e no 
cotidiano do idoso, com o objetivo de reduzir sua au-
tonomia. 

d) possibilitar avaliação e intervenção mais realistas 
no ambiente do idoso, visando melhorar seu desem-
penho funcional. 
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QUESTÃO 37

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir 
quanto ao Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a 
Lei 8.080/1990.

As ações e serviços de saúde executados pelo SUS 
serão organizados de forma __________________, 
ou seja, em níveis de complexidade crescente. A ini-
ciativa privada poderá participar do SUS em caráter 
__________________. Um dos princípios do SUS é 
a __________________, que é entendida como um 
conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 
exigidos para cada caso, em todos os níveis de com-
plexidade do sistema.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) hierarquizada / universal / equidade

b) centralizada / complementar / equidade

c) centralizada / universal / integralidade

d) hierarquizada / complementar / integralidade

QUESTÃO 38

A Portaria 793, de 24 de abril de 2012, do Ministério 
da Saúde institui a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Avalie as afirmativas sobre a Rede de Cuidados à Pes-
soa com Deficiência.

I – Entre seus objetivos específicos está a promoção 
de cuidados em saúde especialmente dos processos 
de reabilitação. 

II – A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é 
organizada com apenas dois componentes: atenção 
básica e atenção especializada em reabilitação. 

III – O componente atenção básica contará com o 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), quando 
houver, e com a atenção odontológica. 

IV – Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) 
e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) 
são pontos de atenção da atenção especializada em 
reabilitação. 

Está correto o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV

QUESTÃO 39

Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
é correto afirmar que 

a) estão entre as ações do NASF: as reuniões de ma-
triciamento com as equipes de atenção básica, os 
atendimentos individuais, os atendimentos domici-
liares e os grupos e as atividades coletivas. 

b) realiza atividades compartilhadas com as equipes 
de saúde da família, sempre juntas no mesmo espa-
ço/tempo em todas as ações. 

c) atualmente existem cinco modalidades de NASF 
financiadas e reconhecidas formalmente pelo Minis-
tério da Saúde. 

d) configura-se como ambulatório ou serviço hospitalar, 
com espaço físico independente, na atenção básica. 

QUESTÃO 40

De acordo com o Código de Ética e Deontologia da 
Fisioterapia, estabelecido pela Resolução 424, de 08 
de julho de 2013, do Conselho Federal de Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional (COFFITO), é proibido ao 
fisioterapeuta

a) portar sua identificação profissional sempre que 
em exercício. 

b) praticar qualquer ato que não esteja regulamenta-
do pelo COFFITO. 

c) manter seus dados cadastrais atualizados junto ao 
sistema COFFITO / Conselhos Regionais de Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional (CREFITOS). 

d) comunicar à chefia imediata da instituição em que 
trabalha, ou à autoridade competente, fato de que 
tenha conhecimento que seja tipificado como crime, 
contravenção ou infração ética.
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