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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 à 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Língua Portuguesa 

 

01. Complete as frases com o uso de – ao invés de e em vez de:  

Quando ela chegou, ______________  estar vestida de vermelho, usava preto.  

 ______________  dançar seguindo o compasso da música ela preferiu cantar. 

A chuva torrencial inundou a casa ____________ seguir o curso do rio.  

___________  chorar ele distribuiu sorrisos após sua derrota.  

Assinale a opção que apresenta a ordem correta das expressões:  

A) Ao invés de – ao invés de – em vez de – em vez de.  

B) Ao invés de – em vez de – ao invés de – em vez de. 

C) Ao invés de – em vez de – em vez de – ao invés de. 

D) Em vez de – em vez de – em vez de – ao invés de. 

 

02. O curto poema escrito por Paulo Leminski aborda: 

‘Esta vida é uma viagem 

pena eu estar 

só de passagem’ 

(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed. S. Paulo: Brasiliense, 2000, p.134) 

I. O destino das pessoas na passagem pela vida. 

II. A temática na viagem da vida. 

III. O quanto a vida é efêmera.  

IV. A vida passageira e sua insignificância. 

A) I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas a opção III está correta.  

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

03. Preencha os espaços com o uso correto das palavras onde e aonde.  

Ontem nadamos contra a correnteza. Foi _______  percebemos nossa estupidez. 

No postinho do bairro é _______ buscamos socorro quando estamos doentes. 

O momento é o de decidir sobre _______  queremos chegar. 

O prefeito discursou no palco _______ acontecem os shows. 
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A opção com a sequência correta é a: 

A) Aonde – onde – aonde – onde. 

B) Onde – aonde – onde – aonde. 

C) Aonde – onde – onde – aonde. 

D) Aonde – aonde – onde – onde. 

 

Leia atentamente o artigo e considere as questões na sequência: 

 

O fim do marketing 

A empresa vende ao consumidor — com a web não é mais assim 

Com a internet se tornando onipresente, os Quatro Ps do marketing — produto, praça, preço e 

promoção — não funcionam mais. O paradigma era simples e unidirecional: as empresas vendem 

aos consumidores. Nós criamos produtos; fixamos preços; definimos os locais onde vendê-los; e 

fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. A internet transforma todas essas atividades. 

(...) Os produtos agora são customizados em massa, envolvem serviços e são marcados pelo 

conhecimento e os gostos dos consumidores. Por meio de comunidades online, os consumidores 

hoje participam do desenvolvimento do produto. Produtos estão se tornando experiências. Estão 

mortas as velhas concepções industriais na definição de marketing de produtos. 

(...) Graças às vendas online e à nova dinâmica do mercado, os preços fixados pelo fornecedor estão 

sendo cada vez mais desafiados. Hoje questionamos até o conceito de “preço”, à medida que os 

consumidores ganham acesso a ferramentas que lhes permitem determinar quanto querem pagar. Os 

consumidores vão oferecer vários preços por um produto, dependendo de condições específicas. 

Compradores e vendedores trocam mais informações e o preço se torna fluido. Os mercados, e não 

as empresas, decidem sobre os preços de produtos e serviços. 

(...) A empresa moderna compete em dois mundos: um físico (a praça, ou marketplace) e um mundo 

digital de informação (o espaço mercadológico, ou marketspace). As empresas não devem 

preocupar-se com a criação de um web site vistoso, mas sim de uma grande comunidade online e 

com o capital de relacionamento. Corações, e não olhos, são o que conta. Dentro de uma década, a 

maioria dos produtos será vendida no espaço mercadológico. Uma nova fronteira de comércio é a 

marketface — a interface entre o marketplace e o marketspace. 

(...) Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um-

para-muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades 

online perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a 

informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras 
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do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens 

enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” online. 

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom. 

(Don Tapscott. O fim do marketing. INFO, São Paulo, Editora Abril, janeiro 2011, p. 22.) 

 

04. A temática principal do artigo de Don Tapscott é: 

I. Os produtos agora são customizados em massa e por isso, tanto as lojas físicas como as online são 

favorecidas pelo uso da internet e não há concorrência.  

II. As compras e vendas via internet não se propagam como era esperado pelos internautas porque 

as comunidades online perturbam drasticamente esse modelo. 

III. O marketing tradicional se fortaleceu com a vinda da internet favorecendo as lojas físicas e os 

Quatro Ps do marketing — produto, praça, preço e promoção. 

IV. A vinda da internet derrubou as teorias tradicionais de marketing até então existentes e uma 

nova fronteira de comércio é a marketface. 

Assinale a alternativa correta quanto à interpretação do texto:  

A) As alternativas I, II e IV estão incorretas. 

B) As alternativas II e III estão coerentes com o texto. 

C) Somente a opção IV está correta. 

D) Somente a opção III está correta. 

 

05. Na frase: “Os marqueteiros estão perdendo o controle” refere-se ao fato de que:  

I. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa 

para o lado deles. 

II. São eles, os empresários, que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e 

a mensagem. 

III. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, os consumidores 

criam a “opinião pública” online. 

IV. Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um-

para-muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. 

Assinale a alternativa correspondente:  

A) Alternativas I, II e III estão corretas. 

B) Alternativas I, III e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

D) Somente a alternativa III está incorreta. 
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Conhecimentos Gerais 

 

06. O Programa do Governo Federal Bolsa Família, foi substituído pelo programa Auxílio Brasil. O 

programa Auxílio Brasil promete ir além do Programa Bolsa Família e terá cinco novos focos. 

Analise as assertivas abaixo. 

I. Auxílio Esporte Escolar e Bolsa de Iniciação Científica Júnior. 

II. Auxílio Emergencial e Auxílio Inclusão Produtiva Rural. 

III. Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e Auxílio Inclusão Produtiva Rural. 

IV. Auxílio Criança Cidadã e Auxílio Emergencial. 

Está correto apenas o que se afirma nas assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 

 

07. Após os ataques da Rússia à Ucrânia foram criados corredores humanitários. Sobre os 

corredores humanitários, é incorreto o que se afirma em: 

A) São áreas desmilitarizadas, livres de bombardeios, que permitem que civis deixem zonas de 

guerra em segurança. 

B) São áreas que permitem apenas a passagem de pessoas/civis.  

C) São formados mediante acordo entre as partes envolvidas no conflito, que definem quais áreas 

terão uma trégua e o tempo específico dela. 

D) Permitem o transporte de alimentos, água, eletricidade e medicamentos para áreas de conflito, 

além de pessoas/civis. 

 

08. Conforme informações divulgadas na mídia jornalística, em que data foi aplicada a primeira 

dose de vacina contra a Covid-19 no Brasil e qual foi o imunizante aplicado? 

A) 17 de janeiro de 2021, Coronavac (Butantan). 

B) 17 de fevereiro de 2021, Comirnaty (Pfizer, Wyeth). 

C) 18 de janeiro de 2021, Oxford/Covishield (Fiocruz/Astrazeneca). 

D) 27 de janeiro de 2021, Coronavac (Butantan). 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

09. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 

pública do mundo. Sobre os princípios do SUS, correlacione colunas: 

I. Universalização. 

II. Equidade. 

III. Integralidade. 

(   ) Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para 

isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 

tratamento e a reabilitação. Pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para 

assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e 

qualidade de vida dos indivíduos. 

(  ) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, 

sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de 

sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. 

(  ) O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem 

direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) I, II, III. 

B) II, III, I. 

C) III, II, I. 

D) III, I, II. 

 

10. A Lei Orgânica da Saúde – Lei º 8.080 de 19 de setembro de 1990 foi elaborada para 

regulamentar o SUS, criado na Constituição Federal. Esta lei dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e outras providências. De acordo com essa lei, são objetivos do Sistema Único de 

Saúde: 

A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, as 

condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde. 

C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
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D) Todas as alternativas anteriores. 

 

11. A Norma Operacional Básica - NOB/SUS 01/96 promoveu um avanço no processo de 

descentralização, criando novas condições de gestão para os Municípios e Estados, caracterizando 

as responsabilidades sanitárias do município pela saúde de seus cidadãos e redefinindo 

competências de Estados e Municípios. Considerando esta Norma Operacional Básica, todas 

afirmações estão corretas, exceto: 

A) O gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos 

prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município. 

B) É função do gestor estadual promover as condições e incentivar o poder municipal para que 

assuma a gestão da atenção a saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. 

C) É função do gestor federal fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas 

estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional. 

D) O financiamento do SUS é de responsabilidade exclusiva do governo federal, que deve assegurar 

o aporte regular de recursos. 

 

12. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é considerada pelo Ministério da Saúde e gestores 

estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica. 

Sobre a Estratégia Saúde da Família, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso. 

(   )  A equipe deve ser composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde 

da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em 

Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. 

(    ) O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro 

da equipe que faz parte da comunidade. 

(    ) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 8.000 pessoas. 

(   ) É responsabilidade do médico realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 

atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, F.  

B) V, F, V, F.  

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

 

13. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são características do processo de 

trabalho das equipes de atenção básica: 

I. Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades 

de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de 

saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. 

II. Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, 

no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 

usuários. 

III. Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade 

de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à 

demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Somente III. 

D) I, II e III. 

 

14. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. Uma das suas diretrizes ressalta a necessidade de 

“Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem 

mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas”. Esta diretriz é 

conhecida como: 

A) Acolhimento.  

B) Gestão participativa.   

C) Ambiência. 

D) Clínica ampliada.   

 

15. O câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil (sem contar o 

câncer de pele não melanoma). É o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência 

quanto em mortalidade. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão. Sobre o 

câncer de pulmão, analise as afirmações a seguir: 
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I. São sintomas comuns: tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, dispneia, 

perda de peso.  

II. Raio-X de tórax e tomografia computadorizada são os exames iniciais para investigar uma 

suspeita de câncer de pulmão. 

III. Tabagismo, idade avançada e exposição à poluição são importantes fatores de risco. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Somente III. 

D) I, II e III. 

 

16. Sobre a insuficiência cardíaca (IC), assinale a alternativa correta: 

A) Deve-se usar beta bloqueadores em todos pacientes com sintomas leves ou graves de  C, mesmo 

na presença de  ipotensão arterial e baixo débito card aco. 

B) São alguns dos sintomas típicos: Pressão venosa jugular reduzida, Ortopneia, Dispneia 

paroxística noturna, Terceira bulha cardíaca. 

C) Fazer eletrocardiograma (ECG) e ecocardiografia na avaliação inicial de todos os pacientes com 

suspeita de IC. 

D) Bradipneia, Esforço respiratório e Edema pulmonar agudo são sinais de congestão. 

 

17. Dados do Boletim Epidemiológico nº 9, do Ministério da Saúde, apontam um aumento de 

35,4% nos casos de dengue nos dois primeiros meses de 2022 na comparação com 2021. Sobre a 

dengue, analise as afirmações a seguir: 

I. Todo caso suspeito deve ser notificado.  

II. Suspeita-se de dengue na presença de febre com duração máxima de 07 dias mais pelo menos 

dois sintomas (cefaléia, dor retrorbitária, exantema, prostração, mialgia, artralgia). 

III. A febre é geralmente baixa (37ºC a 38,5ºC). 

Assinale a alternativa correta: 

A) I e II, 

B) I, II e III. 

C) Somente I. 

D) Somente II. 
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18. A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica, multifatorial, que depende de fatores 

genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais, caracterizada por elevação persistente da pressão 

arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) 

maior ou igual a 90 mmHg. Considerando o tratamento do idoso hipertenso, assinale a alternativa 

incorreta: 

A) O anti-hipertensivo inicial pode ser um diurético tiazídico (ou similar), um bloqueador dos 

canais de cálcio (BCC) ou um bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA): 

inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor AT1 da 

angiotensina II (BRA). 

B) Os betabloqueadores (BB) não devem ser utilizados como monoterapia inicial em idosos, exceto 

na presença de algumas comorbidades, em que podem ter, inclusive, indicação obrigatória, como 

insuficiência cardíaca (IC) ou insuficiência coronariana aguda 

C) Pacientes com asma brônquica ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mas com 

indicação clínica para o uso de BB, devem ser tratados com BB cardiosseletivo de forma cuidadosa 

e após compensação respiratória, não devendo ser privados dos benefícios do medicamento. 

D) Os betabloqueadores (BB) quando usados em combinação com fármacos inibidores da 

acetilcolinesterase, comumente utilizados na doença de Alzheimer, podem induzir taquicardia 

severa. 

 

19. Estima-se que a Doença Renal Crônica (DRC) afete cerca de 13% da população adulta mundial 

e que pode chegar a 20% em 2025. Para reduzir o impacto do grande número de pessoas acometidas 

pela doença, uma das estratégias é intensificar a prevenção e detecção precoce da DRC, 

especialmente na Atenção Primária. Sobre a DRC, não é correto afirmar: 

A) São fatores de risco para DRC: obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, idade avançada e 

história de doença cardiovascular. 

B) Pacientes no estágio 2 (TFG ≥ 60 a 89 mL/min/1,73m
2
) devem ser encaminhados para confecção 

de fístula arterio-venosa e iniciar uso de IECA (Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina). 

C) Para a avaliação da TFG (Taxa de Filtração Glomerular), deve-se evitar o uso da depuração de 

creatinina medida através da coleta de urina de 24 horas, pelo potencial de erro de coleta, além dos 

inconvenientes da coleta temporal. 

D) Os recursos diagnósticos utilizados para identificar o paciente com DRC são a TFG (Taxa de 

Filtração Glomerular), o exame sumário de urina (EAS) e um exame de imagem, preferencialmente 

a ultrassonografia dos rins e vias urinárias. 
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20. A prevalência de asma no Brasil está entre as mais altas do mundo. Dados de 2020 alertam que 

aproximadamente 23% dos brasileiros tiveram sintomas de asma naquele ano. Em 2018, o número 

de internações por asma no país foi de aproximadamente 87 mil pessoas. Sobre a asma, analise as 

afirmações: 

I. A probabilidade de que o paciente tenha asma é aumentada pela presença dos seguintes achados: 

Sibilos, dispneia, tosse, cansaço aos esforços, aperto no peito. 

II. Radiografia simples de tórax deve ser solicitada na avaliação diagnóstica inicial, especialmente 

em fumantes, para diagnóstico diferencial. 

III. O tratamento inicial inclui dose alta de corticoide inalatório + broncodilatador ß2–agonista de 

longa duração + formoterol. 

Está correto o que se afirma em: 

A) Somente I. 

B) I e II. 

C) Somente II.  

D) I, II e III. 

 

 

 

 


