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      Turno: MANHÃ 

Código da Prova  

A 
Verifique se o código da prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas 

Duração da prova: 4 horas  
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“Uma existência sem sonhos é  como uma semente sem solo.” 
(Augusto Cury) 

ATENÇÃO 
Este caderno contém oitenta questões de múltipla escolha,  

cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E). 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio . 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

          Síndrome de burnout agora é doença do trabalho  

 

          Desde 1º de janeiro, a síndrome de burnout, ou 
síndrome  do esgotamento profissional, é reconhecida 
como doença do trabalho. Isso significa que, desde então, 
os empregados acometidos pelo problema têm os seus 
direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, podendo 
tirar licença médica remunerada pelo empregador, em até 
15 dias, ou pelo INSS, quando o prazo for estendido. 

          Mas o que é síndrome de burnout? “Trata-se de 
distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão 
emocional e estresse provocados  por condições de 
trabalho desgastantes”, explica Maria Tereza de Almeida, 
professora do curso de Medicina da Faculdade Santa 
Marcelina, em São Paulo. 

          O sintoma mais frequente da doença é a sensação de 
esgotamento físico e emocional, que provoca 
irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade, 
depressão e baixa produtividade. 

          A síndrome pode ser desencadeada por fatores como 
sobrecarga profissional, alterações frequentes nos horários 
de trabalho e pressão da chefia. De acordo com Maria 
Teresa, quem trabalha diretamente com o público costuma 
ser mais afetado pelo transtorno. 

          “Profissionais das áreas de educação e de saúde, 
operadores de voo, agentes penitenciários e bombeiros 
correm risco maior”, exemplifica a professora. Mas há 
como prevenir. A organização das prioridades e do tempo 
de trabalho e de lazer , a prática de esportes  e o cuidado 
com o sono e a alimentação são algumas dicas. O 
tratamento, por sua vez, pode incluir o uso de 
medicamentos, mas a psicoterapia é essencial, assim como 
o apoio da família. 

                                     (Revista Proteste, Março 2022)  

 

 

 

 

Questão 1 

Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO se relaciona com 
a síndrome de burnout, segundo o texto, é: 

 

(A) sobrecarga profissional. 

(B) distúrbio psíquico. 

(C) tensão emocional. 

(D) pressão da chefia. 

(E) aversão ao trabalho. 

 

Questão 2 

Observe as afirmativas abaixo referentes à síndrome de 
burnout. 

    I – Os profissionais acometidos por essa doença terão 
suas licenças remuneradas, em todo o período, pelo 
empregador. 

   II – Operadores de voo, seguranças noturnos, bombeiros, 
dentre outras profissões, correm risco maior de contrair a 
síndrome.  

  III – Os que trabalham diretamente com o público são 
menos afetados por esse tipo de transtorno. 

  IV – O apoio dos familiares também é essencial para 
auxiliar o tratamento da síndrome. 

 V – A irritabilidade é uma consequência do esgotamento 
físico e emocional  provocados pela doença. 

De acordo com o texto, estão corretas: 

 

(A) I, II, III. 

(B) IV, V. 

(C) I, IV, V. 

(D) II, III. 

(E) III, V. 

 

Questão 3 

Observe as relações semânticas estabelecidas pelos 
elementos de coesão em destaque: 

I – Como essa lei atende à síndrome, os portadores ficaram 
felizes. 

II – São bem-vindas essas leis, pois aliviam o drama das 
pessoas. 

III – Todos ficarão felizes com a notícia, exceto se 
estiverem em lado contrário. 

IV – Não havia a proteção das leis, no entanto a sociedade 
evoluiu para que ela ocorresse. 

V – As leis acontecem no seio social tanto quanto a 
população se conscientiza para isso. 

Pode-se afirmar que estas relações são de: 

 

(A) causa, explicação, condição, oposição, comparação. 

(B) comparação, causa, condição, oposição, intensidade. 

(C) comparação, tempo, conformidade, oposição, 
condição. 

(D) finalidade, comparação, tempo, condição, causa. 

(E) causa, explicação, condição, conformidade, 
comparação. 
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Questão 4 

Em “A organização das prioridades e do tempo de trabalho 
e de lazer, a prática de esportes e o cuidado com o sono e 
alimentação são algumas dicas.”, o período é classificado 
como: 

 

(A) simples. 

(B) composto por subordinação. 

(C) composto por coordenadas sindéticas. 

(D) composto por coordenação e subordinação. 

(E) composto por coordenadas assindéticas. 

 

Questão 5 

Em “ Isso significa que, desde então, os empregados 
acometidos pelo problema têm os seus direitos 
trabalhistas e previdenciários garantidos...”: (linha 3 a 6 do 
texto), os termos grifados referem-se, respectivamente: 

 

(A) à síndrome de burnout / a uma condição. 

(B) ao esgotamento profissional / a uma previsão. 

(C) à  doença do trabalho / à ideia de consequência. 

(D) à  data definida / a uma comparação. 

(E) a todo o período anterior / à indicação temporal. 

 

Questão 6 

Em “...mas a psicoterapia é essencial, assim como o apoio 
da família.” (2 últimas linhas do texto), a expressão grifada 
foi empregada para:  

 

(A) indicar uma oposição. 

(B) unir  termos do sujeito composto. 

(C) ressaltar o predicativo. 

(D) introduzir complemento verbal. 

(E) adicionar uma alternância mais relevante. 

 

Questão 7 

Em “...psicoterapia é essencial...”, a palavra destacada 
sofreu o mesmo processo de formação que a palavra: 

 

(A) pingue-pongue. 

(B) televisão. 

(C) amoral. 

(D) telegrama. 

(E) enlouquecer. 

 

Questão 8 

Em “O sintoma mais frequente da doença é a sensação de 
esgotamento físico e emocional, que provoca 
irritabilidade,...”      ( 3º §), o QUE  destacado tem a classe 
gramatical e a função sintática, respectivamente, de: 

 

(A) interjeição /aposto. 

(B) advérbio / objeto direto. 

(C) pronome relativo / sujeito. 

(D) conjunção integrante / objeto indireto. 

(E) preposição / predicativo. 

 

Questão 9 

Em “Trata-se de distúrbio psíquico caracterizado...” (2º§), 
o termo grifado tem a mesma classificação que em: 

 

(A) Não sei se o ministro foi demitido por justa causa. 

(B) O se é uma palavra interessante, você não acha? 

(C) Precisa-se de profissionais competente. 

(D) Aluga-se esta sala para conferências.  

(E) Elisa se queixou do tratamento recebido. 

 

Questão 10 

Em “ Tão grandiosa como a lei, foi a alegria dos portadores 
da síndrome de burnout.”, o segmento destacado 
apresenta o adjetivo no grau: 

 

(A) comparativo de superioridade. 

(B) comparativo de igualdade. 

(C) comparativo de inferioridade. 

(D) superlativo absoluto. 

(E) superlativo relativo. 

 

Questão 11 

No período “O técnico presente assistiu às imagens da 
ressonância preocupado.”, a regência do verbo ASSISTIR e 
a função sintática do adjetivo PREOCUPADO são, 
respectivamente: 

 

(A) transitivo direto / adjunto adnominal. 

(B) transitivo indireto / objeto indireto. 

(C) intransitivo / objeto direto. 

(D) transitivo indireto / predicativo do sujeito. 

(E) transitivo direto /predicativo do objeto. 
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Questão 12 

Observe as frases. 

 “Amor e ódio são sentimentos limítrofes.” 

 “O réu faltou com a verdade.” 

 “ A saudade deu-me uma rasteira inesperada.” 

Nas frases acima encontram-se, respectivamente, as 
seguintes figuras de linguagem: 

 

(A) catacrese, metonímia, metáfora. 

(B) antítese, ironia , metáfora. 

(C) hipérbole, prosopopeia, ironia. 

(D) antítese, eufemismo, prosopopeia. 

(E) hipérbole, ironia, catacrese. 

 

Questão 13 

Quanto à colocação da vírgula, a opção que está em 
DESACORDO com o padrão formal da língua é: 

 

(A) Todas as pessoas assaltadas pela síndrome de burnout, 
têm agora  uma lei para protegê-las. 

(B) Comprou o jornal, sentou-se para ler, assustou-se com 
a notícia. 

(C) Não, disse o advogado convicto, agora a lei é para 
valer. 

(D) Ela sofria pela doença, entretanto não perdia o bom 
humor. 

(E) Todos combinaram em comparecer ao evento, 
conquanto não acreditassem na importância do 
mesmo. 

 

 

Noções de Direito Público 

Questão 14 

Dentre os ramos do Direito, aquele que integra o Direito 
Privado é o Direito: 

 

(A) Constitucional. 

(B) Administrativo. 

(C) Tributário. 

(D) Civil. 

(E) Penal. 

 

Questão 15 

Considerando as lições sobre Direito Administrativo, é 
certo que integram a Administração Direta: 

 

(A) Órgãos Públicos. 

(B) Empresas Públicas. 

(C) Fundações Públicas. 

(D) Sociedades de Economia Mista. 

(E) Autarquias. 

 

Questão 16 

Considere a classificação dos atos administrativos quanto 
às prerrogativas com que atua a Administração. Assim, os 
atos X são aqueles praticados pela Administração com 
todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e 
impostos unilateral e coercitivamente ao particular 
independentemente de autorização judicial, sendo regidos 
por um direito especial exorbitante do direito comum, 
porque os particulares não podem praticar atos 
semelhantes, a não ser por delegação do poder público. 
Dessa forma, é correto afirmar que os atos X são atos: 

 

(A) simples. 

(B) compostos. 

(C) de império. 

(D) de gestão. 

(E) perfeitos. 

 

Questão 17 

No tocante aos princípios fundamentais da Constituição da 
República, configura fundamento da República Federativa 
do Brasil a: 

 

(A) soberania. 

(B) autodeterminação dos povos. 

(C) igualdade entre os estados. 

(D) solução pacífica dos conflitos. 

(E) não-intervenção. 
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Questão 18 

O Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940) é 
dividido em: 

 

(A) Legislação ordinária e Legislação extravagante. 

(B) Processo de Conhecimento, Processo de Execução e 
Recursos. 

(C) Processo de Conhecimento, Tutela Provisória e 
Cumprimento de Sentença. 

(D) Parte geral, Parte específica e Parte de Nulidades e 
Recursos. 

(E) Parte geral e Parte especial. 

 

Questão 19 

Considere o texto abaixo: 

“Enquanto o Direito Y tem por objeto os planos do 
nascimento, existência e extinção dos tributos, o Direito Z, 
ao dispor sobre o orçamento público, regula a destinação 
das receitas tributárias para o provimento dos cofres 
públicos por meio da lei orçamentária”. 

Assim, é correto dizer que os Direitos Y e Z correspondem, 
respectivamente, aos Direitos: 

(A) Constitucional e Trabalhista. 

(B) Constitucional e Penal. 

(C) Processual e Financeiro. 

(D) Tributário e Financeiro. 

(E) Tributário e Penal. 

 

Questão 20 

Segundo as atuais normas de Direito Processual, contidas 
do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), é 
certo que a  Tutela Provisória divide-se em: 

 

(A) Tutela de Urgência e Tutela da Evidência. 

(B) Tutela com Medida Cautelar e Tutela com Medida 
Liminar. 

(C) Tutela com Medida Provisória e Tutela por Lei 
Delegada. 

(D) Tutela Cautelar e Tutela por Liquidação de Sentença. 

(E) Tutela e Curatela. 

 

Questão 21 

Em geral no processo, se a parte não concordar com a 
sentença proferida pelo juízo do primeiro grau, contra ela 
poderá recorrer, interpondo: 

 

(A) Habeas corpus. 

(B) Apelação. 

(C) Recurso extraordinário. 

(D) Recurso em sentido estrito. 

(E) Mandado de injunção. 

 

Questão 22 

A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e, seu artigo 9º 
– dispõe que “São nulos de pleno direito os atos praticados 
com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação dos preceitos contidos na presente 
Consolidação”. Nesse contexto, suponha que uma pessoa 
tenha sido contratada para realizar estágio de Direito em 
um escritório de advocacia, mas de fato acaba sendo 
exigida apenas em tarefas típicas de auxiliar de escritório 
ou secretariado, como controlar a agenda, atender clientes 
pelo telefone, pagar guias, extrair xerox, entre outras 
dessa natureza. Assim, ainda que tenha firmado um termo 
de compromisso (até com interveniência da instituição de 
ensino), demonstrando que a estrutura jurídica pretendida 
pelo tomador de serviços era a relação de estágio, o 
vínculo empregatício deve ser reconhecido, em razão do 
princípio da(o):  

 

(A) anterioridade Nonagesimal. 

(B) culpabilidade. 

(C) primazia da realidade. 

(D) in dubio pro reo. 

(E) irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. 

 

Questão 23 

Considerando as divisões do nosso Código Civil de 2002 – 
CC/02, a disposição “Aquele que, por ato ilícito 
(devidamente definido no CC/02), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo”, enquadra-se corretamente na 
parte sobre: 

 

(A) pessoas. 

(B) bens. 

(C) família. 

(D) sociedade empresária. 

(E) responsabilidade civil. 

 

Questão 24 

Conforme dispõe a Constituição Federal, as leis 
complementares serão aprovadas por: 

 

(A) maioria relativa. 

(B) maioria absoluta. 

(C) 1/3 dos presentes. 

(D) 2/3 dos presentes. 

(E) 2/5 dos presentes. 
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Questão 25 

A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do 
Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais Superiores terão início no(a): 

 

(A) Senado Federal. 

(B) Assembleia Constituinte. 

(C) Assembleia Legislativa. 

(D) Câmara dos Deputados. 

(E) Câmara de Vereadores. 

 

 

Sistema de Informação - Geral 

Questão 26 

O documento básico e essencial à coleta de dados da 
mortalidade no Brasil é a Declaração de Óbito (DO) que, 
consequentemente, alimenta o Sistema de informação 
sobre Mortalidade (SIM). A DO é impressa e preenchida 
em três vias pré-numeradas sequencialmente. Sua emissão 
e distribuição para os estados são de competência 
exclusiva da(o): 

 

(A) ANVISA. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Instituto Médico Legal dos Estados e do Distrito 
Federal. 

(D) Secretaria Municipal de Saúde. 

(E) Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Questão 27 

O processamento descentralizado do Sistema de 
Informação Hospitalar: 

 

(A) possibilita ao gestor, interferir oportunamente no 
processamento da produção mensal da produção 
hospitalar. 

(B) dificulta a gestão local (estadual e municipal) no 
tocante ao controle dos tetos físicos e financeiros 
mensais.  

(C) limita a relação com os prestadores de serviços de 
saúde. 

(D) prejudica a emissão de extrato de pagamento da 
produção com valor líquido diferente do real creditado 
pelo gestor. 

(E) faz com a gerência e autonomia do gestor no processo 
sejam bastante limitadas. 

 

Questão 28 

O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) foi  
idealizado para agregar e para processar as informações 
sobre a população visitada. Estas informações são 
recolhidas em fichas de cadastramento e analisadas a 
partir de relatórios de acompanhamento e de consolidação 
dos dados. 

O cadastramento das famílias é realizado através da: 

 

(A) ficha D. 

(B) ficha B. 

(C) ficha C. 

(D) ficha A. 

(E) ficha E. 
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Questão 29 

Com relação ao Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) é atribuição dos Municípios: 

 

(A) distribuir as versões do Sinan e seus instrumentos de 
coleta de dados para os municípios. 

(B) estabelecer diretrizes e normas técnicas para o Sinan. 

(C) coletar e consolidar os dados provenientes de unidades 
notificantes. 

(D) coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 
agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

(E) consolidar os dados provenientes das unidades 
federadas. 

 

Questão 30 

Analise as afirmações abaixo sobre o Sistema de 
informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

I-O documento padrão de uso obrigatório em todo o 
território nacional e essencial à coleta de dados de 
nascidos vivos no Brasil é a Declaração de Nascidos Vivos 
(DN). 

II- A DN é impressa e preenchida em três vias pré-
numeradas sequencialmente. 

III- A DN é  considerada como documento hábil para os fins 
do Art. 51 da Lei nº 6.015/1973, para a lavratura da 
Certidão de Nascimento pelo Cartório de Registro Civil. 

IV- A distribuição da DN para os municípios fica a cargo dos 
Cartórios de Registro Civil da respectiva circunscrição. 

Estão corretas as afirmações: 

(A) I, II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 

 

 

SUS/MG - Geral 

Questão 31 

A Lei 8080/90 no Artigo 7º, Inciso II fala em “ conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema”. Este 
enunciado corresponde ao princípio da: 

 

(A) organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

(B) integração em nível executivo das ações de saúde. 

(C) descentralização político-administrativa. 

(D) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 

(E) integralidade da assistência. 

 

Questão 32 

A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de 
novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem 
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou 
de diretriz terapêutica, são atribuições da(o): 

 

(A) Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

(B) Secretária Municipal de Saúde. 

(C) Gestor regional do Sistema Único de Saúde com 
participação decisória do Conselho Estadual de Saúde. 

(D) Secretaria Estadual de Saúde. 

(E) Gestor da Unidade de Saúde responsável pelo 
atendimento do paciente com laudo detalhado do 
médico assistente justificando a necessidade de nova 
orientação terapêutica. 
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Questão 33 

A Lei 8080/1990 prevê que para atendimento de 
necessidades coletivas, urgentes e transitórias,  a 
autoridade competente da esfera administrativa 
correspondente poderá: 

 

(A) solicitar bens e serviços apenas de pessoas jurídicas 
com autorização judicial sendo assegurada a 
indenização se houver dano patrimonial. 

(B) requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais 
como de jurídicas no caso, por exemplo, de calamidade 
pública, sendo-lhes assegurada justa indenização. 

(C) requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais 
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada indenização 
desde que autorizado previamente por decisão judicial. 

(D) solicitar bens e serviços apenas nos casos de perigo 
iminente com ou sem autorização judicial sendo 
assegurada a indenização se houver dano patrimonial. 

(E) decretar desapropriação de bens apenas nos casos de 
epidemia com autorização judicial sendo assegurada a 
indenização se houver dano patrimonial. 

 

Questão 34 

O Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais 
(CES-MG) é constituído de forma paritária. Sobre esta 
composição, é correto afirmar que: 

 

(A) quarenta  por cento são de usuários do SUS. 

(B) cinquenta  por cento são de profissionais da área de 
saúde. 

(C) vinte e cinco por cento são de representantes de 
órgãos do Governo e prestadores de serviços de saúde 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) setenta por cento são de profissionais de saúde. 

(E) quinze por cento são de prestadores de serviços de 
saúde no SUS. 

 

Questão 35 

A descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema,  
(previsto no Decreto 7508/2011, artigo 2º, Inciso V)  
corresponde à definição de: 

 

(A) diretriz terapêutica. 

(B) porta de entrada. 

(C) região de saúdes. 

(D) rede de atenção à saúde. 

(E) mapa de saúde. 

 

Questão 36 

O diploma legal que assegura a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é: 

 

(A) Lei 12466 de 24 de agosto de 2011. 

(B) Lei 12401 de 28 de abril de 2011. 

(C) Decreto 7508 de 28 de junho de 2011. 

(D) Lei 8080, de 28 de dezembro de 1990. 

(E) Resolução do Ministério da Saúde 213, de 24 de julho 
de 1991. 

 

Questão 37 

As instituições privadas podem participar do Sistema Único 
de Saúde de forma complementar, segundo diretrizes 
deste. Uma das formas de operacionalizar esta 
participação é mediante: 

 

(A) consórcio. 

(B) convênio. 

(C) parceria público-privada com licitação na modalidade 
de pregão. 

(D) contrato de direito privado. 

(E) parceria público-privada com licitação na modalidade 
de concorrência pública. 

 

Questão 38 

As instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS são denominadas: 

 

(A) comissões de referência. 

(B) relações nacional de ações e serviços de saúde. 

(C) comissões intergestores. 

(D) relações interfederativas de ações e serviços de saúde. 

(E) comissões de contra-referência. 

 

Questão 39 

É correto afirmar sobre o Conselho Estadual de Saúde do 
Estado de Minas Gerais (CES-MG): 

 

(A) as funções de membro do CES-MG não serão 
remuneradas. 

(B) o CES-MG será dirigido administrativamente por uma 
mesa diretora, composta por oito membros, escolhidos 
pelo secretário de saúde. 

(C) o presidente do CES-MG é eleito pelo plenário do 
conselho. 

(D) será dispensado o membro do CES-MG que, sem 
motivo justificado, deixar de comparecer seis reuniões 
consecutivas ou doze intercaladas, no período de um 
ano. 

(E) as decisões do CES-MG serão deliberadas pela maioria 
qualificada (dois terços) dos votos dos presentes. 
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Questão 40 

Segundo a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, o  
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, 
corresponde ao conceito de: 

 

(A) promoção da saúde. 

(B) vigilância em saúde ambiental. 

(C) vigilância sanitária. 

(D) vigilância epidemiológica. 

(E) vigilância da saúde do trabalhador. 

 

Questão 41 

Compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde: 

 

(A) formar consórcios administrativos intermunicipais. 

(B) definir e coordenar os sistemas de redes de 
laboratórios de saúde pública. 

(C) promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 

(D) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e 
executar supletivamente ações e serviços de saúde. 

(E) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 
privados de saúde. 

 

Questão 42 

O Conselho Estadual de Saúde (CES-MG) é constituído por: 

 

(A) 52 membros titulares e respectivos suplentes. 

(B) 30 membros titulares e respectivos suplente. 

(C) 26 membros titulares e respectivos suplentes. 

(D) 60 membros titulares e respectivos suplentes. 

(E) 15 membros titulares e respectivos suplentes. 

 

Questão 43 

O acordo de colaboração entre os entes federativos para a 
organização da rede interfederativa de atenção à saúde 
será firmado por meio de: 

 

(A) diretrizes de atenção básica plena. 

(B) protocolo de atenção básica. 

(C) contrato organizativo da ação pública da saúde. 

(D) protocolo de metas em ações de saúde pública. 

(E) acordo de intenções interestaduais. 

 

Questão 44 

Com relação à política de recursos humanos na área da 
saúde prevista na Lei 8080/1990, é correto afirmar que: 

 

(A) os dirigentes de entidades de saúde ou de serviços 
contratados podem exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no SUS desde que em regime de 
dedicação exclusiva. 

(B) os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos deverão exercer suas atividades em apenas 
um estabelecimento do SUS. 

(C) os cargos e funções de chefia no âmbito do SUS, 
poderão ser exercidas em regime de tempo parcial. 

(D) os cargos e funções de direção e assessoramento no 
âmbito do SUS poderão ser exercidas em regime de 
tempo parcial. 

(E) os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS)  constituem campo de prática para ensino 
e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional. 

 

Questão 45 

Com relação ao planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), previstos na lei 8080/90, é correto 
afirmar que: 

 

(A) é permitida a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde desde que devidamente justificada pelo gestor 
orçamentário. 

(B) o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos 
de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em cada 
jurisdição administrativa. 

(C) será permitida a destinação de subvenções e auxílios a 
instituições prestadoras de serviços de saúde com 
finalidade lucrativa somente quando aprovada pelo 
Ministério do Planejamento. 

(D) o processo de planejamento e orçamento do SUS  será 
descendente, do nível federal  até o local. 

(E) os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do SUS, e seu 
financiamento, tendo em vista a sua relevância social,  
independe de estar previsto em  proposta 
orçamentária. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 46 

A Resolução CIT nº 04, de 19 de julho de 2012, estabeleceu 
os indicadores de transição do Pacto pela Saúde e Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP). Identifique 
o indicador relacionado à Diretriz 1 - Garantia do acesso da 
população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de 
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção 
básica e da atenção especializada. 

 

(A) Número de unidades de saúde com serviço de 
notificação de violência implantada 

(B) Razão de exames de mamografia realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa 
etária 

(C) Número absoluto de óbitos de crianças residentes 
menores de um ano de idade 

(D) Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas 
de Saúde Bucal 

(E) Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

 

Questão 47 

Um município da Superintendência Regional de Saúde 
Pouso Alegre, aplicou em saúde os seguintes percentuais 
de seus recursos próprios: 17,1 (2006), 15,8 (2007), 15,4 
(2008) e 16,6 (2009)  

(Fonte: SIOPS. Situação da base de dados nacional em 
24/05/2010).  

Esses dados representam um financiamento municipal: 

 

(A) adequado, pois a Constituição Federal indica para os 
municípios a aplicação de 12%. 

(B) inadequado, pois a Lei Complementar 141, indica a 
aplicação de 20%. 

(C) adequado, pois a Lei 8.080/1990 indica a aplicação de 
no mínimo 10%. 

(D) inadequado, pois a Lei 8.142/1990 indica a aplicação de 
no mínimo 18%. 

(E) adequado, pois a Emenda Constitucional 29 indicava a 
aplicação de 15%. 

 

Questão 48 

Na descrição do indicador “Razão de exames 
citopatológicos do colo do útero” o grupo feminino em 
estudo é o de: 

 

(A) 25 a 64 anos. 

(B) 50 a 69 anos. 

(C) 25 a 40 anos. 

(D) 18 a 35 anos. 

(E) 20 a 60 anos. 

 

Questão 49 

A descrição “...são instituições complexas, com densidade 
tecnológica específica, de caráter multiprofissional e 
interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários 
com condições agudas ou crônicas, que apresentem 
potencial de instabilização e de complicações de seu 
estado de saúde” se refere à seguinte unidade de saúde no 
âmbito do SUS: 

 

(A) unidade mista. 

(B) hospital. 

(C) ambulatório especializado. 

(D) unidade básica de saúde. 

(E) unidade de apoio ao diagnóstico em saúde. 

 

Questão 50 

Quimioterapia, Radioterapia, Hemoterapia e Medicina 
Nuclear, são exemplos de procedimentos: 

 

(A) ambulatoriais de baixa complexidade. 

(B) ambulatoriais de alta complexidade. 

(C) hospitalares de média complexidade. 

(D) ambulatoriais de média complexidade. 

(E) hospitalares de alta complexidade. 

 

Questão 51 

O Pacto pela Saúde de 2006 introduziu no processo de 
descentralização e de gestão municipal o: 

 

(A) termo de compromisso de gestão. 

(B) processo de gestão semiplena. 

(C) modelo de gestão plena sistema municipal. 

(D) modelo de gestão plena de atenção básica. 

(E) processo de gestão parcial. 

 

Questão 52 

Assessorar a organização dos serviços de saúde nas 
regiões; promover articulações interinstitucionais e; 
coordenar, monitorar e avaliar as atividades e ações de 
saúde em âmbito regional, estão, entre outros, presentes 
nas competências da seguinte instância em Minas Gerais: 

 

(A) Conselhos Regionais de Saúde. 

(B) Comissão Intergestora Regional de Saúde. 

(C) Ouvidorias Regionais. 

(D) Câmaras Técnicas da Comissão Intergestora Tripartite. 

(E) Superintendências e Gerências Regionais de Saúde. 

 



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  IBADE 

 

ÁREA DE SAÚDE  Tipo  A – Página 11 

 

Questão 53 

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas 
Gerais – CIB-SUS/MG instituída pela Resolução nº 637, de 
25 de junho de 1993, tem a presença das seguintes 
representações: 

 

(A) Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e 
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais. 

(B) Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

(C) Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas 
Gerais. 

(D) Escritório do Ministério da Saúde em Minas Gerais e 
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. 

(E) Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de 
Minas Gerais e Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde. 

 

Questão 54 

A Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.03013 de novembro de 
2019 aprovou o novo Regimento Interno das Comissões 
Intergestores, onde se trata também das 14 Comissões 
Intergestores Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e das 
89 Comissões Intergestores Bipartite Microrregionais (CIB 
Micro) do Estado de Minas Gerais. A Deliberação identifica 
para o processo de definição de uma Macrorregião 
existirem aproximadamente no mínimo: 

 

(A) 250.000 habitantes. 

(B) 700.000 habitantes. 

(C) 500.000 habitantes. 

(D) 150.000 habitantes. 

(E) 1.000.000 habitantes. 

 

Questão 55 

Principal instrumento de planejamento e gestão que 
direciona a constituição das CIB Macro e CIB Micro: 

 

(A) Relatório da Conferência Regional de Saúde. 

(B) Plano de Saúde Regional do Conselho Regional de 
Saúde. 

(C) Plano Diretor de Regionalização. 

(D) Relatório Gerencial da Secretaria Estadual de Saúde. 

(E) Relatório da Câmara Técnica de Planejamento da 
Comissão Intergestora Tripartite. 

 

Questão 56 

A reunião da CIB-SUS/MG de 19 de abril de 2022 aprovou 
as diretrizes para atualização do plano de testagem COVID-
19 no estado de Minas Gerais. A distribuição de testes 
rápidos de antígeno (TR-AG) no estado seguirá o seguinte 
critério 

 

(A) populacional. 

(B) taxa de óbito. 

(C) percentual de ocupação de leito de UTI. 

(D) incidência de COVID-19. 

(E) incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

 

Questão 57 

Os Conselhos Municipais de Saúde têm a seguinte 
característica: 

 

(A) Espaço onde há a participação popular com direito à 
voz e não ao voto. 

(B) Colegiado consultivo para as decisões dos prefeitos. 

(C) Espaço político com participação de representantes da 
sociedade, eleitos pela população do munícipio. 

(D) Instância de caráter permanente e deliberativo no SUS. 

(E) Espaço político com participação de representantes da 
sociedade. 

 

Questão 58 

O Decreto 47.769/2019 de 29/11/2019 dispõe sobre a 
organização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais e em seu Art. 3º apresenta a área de competência 
da SES segundo “subordinação administrativa”, 
“subordinação técnica” e “vinculação” respectivamente: 

 

(A) Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais; Conselho Estadual de Saúde e; 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 

(B) Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais; 
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais e; Conselho Estadual de Saúde. 

(C) Conselho Estadual de Saúde; Fundação Ezequiel Dias e; 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 

(D) Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais; 
Fundação Ezequiel Dias e; Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas 
Gerais. 

(E) Conselho Estadual de Saúde; Escola de Saúde Pública 
do Estado de Minas Gerais e; Fundação Ezequiel Dias. 
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Questão 59 

“...reflexão sobre o processo de trabalho, autogestão, 
mudança institucional e transformação das práticas em 
serviço, por meio da proposta do aprender a aprender, de 
trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles 
mesmos constituírem-se como objeto de aprendizagem 
individual, coletiva e institucional” (BRASIL, 2018, p.9-10), 
são características do seguinte processo: 

 

(A) educação em saúde. 

(B) educação em política de saúde. 

(C) educação continuada. 

(D) educação para a saúde. 

(E) educação permanente em saúde. 

 

Questão 60 

Compreende-se a inclusão, por processo coletivo e 
compartilhado, das diferenças nos processos de gestão e 
de cuidado, estimulando-se assim a produção de novos 
modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho 
como: 

 

(A) integralidade. 

(B) equidade. 

(C) humanizar. 

(D) universalizar. 

(E) inclusão social. 

 

Questão 61 

Importante estratégia para efetivação do Acolhimento: 

 

(A) escuta qualificada. 

(B) gestão verticalizada. 

(C) abordagem clínica centrada na doença. 

(D) formação do trabalhador fora do processo de trabalho. 

(E) prática uniprofissional. 

 

Questão 62 

A Resolução SES/MG Nº 7.608 de 21/07/2021 
(considerando entre outros a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 
3.471 de 21/07/2021) define que a coordenação estadual 
da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 
(RENAVEH) e a coordenação da Rede Estadual de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar (REVEH/MG) será de 
responsabilidade da seguinte instância: 

 

(A) Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE). 

(B) Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 
(ESP-MG). 

(C) Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS-SES-MG). 

(D) Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde de Minas Gerais (CIEVS Minas). 

(E) Subsecretaria de Gestão Regional (SGR-SES-MG). 

 

Questão 63 

Segundo a Portaria MS/SAS de n.º 688 de 06/04/2017, que 
reformula o Regulamento Técnico da Central Nacional de 
Regulação de Alta Complexidade (CNRAC) e das Centrais 
Estaduais de Regulação de Alta Complexidade (CERAC), os 
procedimentos com atributo CNRAC definidos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses do 
Sistema Único de Saúde (Tabela SUS) estão relacionadas, 
entre outros, à seguinte especialidade e procedimento 
cirúrgico, respectivamente: 

 

(A) endocrinologia e cirurgia de mão. 

(B) dermatologia e cirurgia oncológica. 

(C) oncologia e cirurgia bariátrica. 

(D) cardiologia e enucleação de globo ocular. 

(E) reumatologia e artroplastia total primária do joelho. 

 

Questão 64 

Identifique o item com Princípios da Bioética que atuam na 
orientação das pesquisas com seres humanos e na prática 
de todos aqueles que se ocupam da saúde das pessoas: 

 

(A) individualismo. 

(B) hedonismo. 

(C) utilitarismo. 

(D) autonomia. 

(E) integralidade. 

 

Questão 65 

Medicamentos indicados para tratamento de doenças 
crônicas e/ou raras que seguem critérios específicos 
definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) do Ministério da Saúde pertencem ao seguinte 
Componente da Assistência Farmacêutica: 

 

(A) hospitalar. 

(B) médio custo. 

(C) básico. 

(D) especializado. 

(E) estratégico. 
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Questão 66 

Na virada de 2016 para 2017 o município de Fernandópolis 
iniciou processo de campanha de vacinação contra a Febre 
Amarela o que resultou em importante proteção contra a 
doença para toda a população em um momento epidêmico 
no estado e no país. Identifique o processo de vigilância 
em saúde presente que possibilitou a investigação e a 
tomada de decisão imediata pelos trabalhadores de saúde 
local: 

 

(A) monitoramento das notificações. 

(B) vigilância de rumores (informações) e identificação de 
macacos mortos em mata próxima a área urbana. 

(C) vigilância baseada em indicadores. 

(D) monitoramento de eventos. 

(E) vigilância epidemiológica hospitalar. 

 

Questão 67 

Informe Técnico do CIEVS Minas - Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais 
(Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde – SES-MG) 
apresentou recomendações de prevenção de leptospirose 
e de hepatite A, à população exposta ao risco após 
desastre nas localidades atingidas pela lama do 
rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão. 
Identifique uma das orientações: 

 

(A) recomendação do uso de dose de doxiciclina em dose 
única de 100 mg para os militares expostos à lama, 
como prevenção da leptospirose. 

(B) recomendação do uso de Amoxicilina por 3 dias em 
caso de febre de aparecimento súbito, cefaleia, mialgia, 
em pessoas que tiveram exposição de risco. 

(C) recomendação de duas doses da Vacina contra 
Hepatite A para gestantes e menores de 5 anos de 
idade. 

(D) não foi recomendado o uso de EPI (botas e luvas de 
borracha para evitar o contato da pele com água e 
lama contaminadas) para os moradores locais. 

(E) não foi recomendada a quimioprofilaxia com doxiciclina 
em massa para as pessoas que viviam ou que 
estivessem na região como forma de proteção contra a 
leptospirose. 

 

Questão 68 

Arquivo de planilha eletrônica, elaborado pela 
Subsecretaria de Gestão Regional (SES-MG), contendo 
consolidação de dados em saúde de cada município do 
estado, agrupados nas seguintes categorias: Perfil 
socioeconômico e demográfico, Perfil epidemiológico, 
Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Assistência 
Farmacêutica, Equipamentos, Gestão do SUS e Pacto 
Interfederativo. Esse arquivo se refere à/ao: 

 

(A) sala de situação municipal. 

(B) relatório técnico de vigilância em saúde. 

(C) programação pactuada integrada. 

(D) mapa de saúde. 

(E) relação nacional de ações e serviços de saúde. 

 

Questão 69 

VigiMinas é um programa da SES-MG que busca fortalecer 
o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde. A instituição de 
repasse financeiro aos municípios envolve: 

 

(A) aprovação no Conselho Estadual de Saúde das 
demandas enviadas por cada município. 

(B) três parcelas, sendo a primeira após elaboração de 
diagnóstico situacional do sistema municipal de 
vigilância em saúde. 

(C) a primeira parcela do recurso é paga mediante adesão 
ao Programa e a segunda, é paga mediante 
monitoramento dos indicadores técnicos. 

(D) processo de pagamento por procedimento técnico de 
investigação em saúde com apoio do Fundo Estadual 
de Saúde. 

(E) processo de pagamento Fundo à Fundo pertencente ao 
Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde. 

 

Questão 70 

Sobre o Papiloma Vírus Humano (HPV) e as medidas de 
prevenção temos: 

 

(A) indicação de vacinação para meninas de 9 a 14 anos. 

(B) prioridade para vacinação de meninos a partir dos 15 
anos. 

(C) a principal forma de transmissão desse vírus é pela 
transfusão de sangue ou hemoderivados. 

(D) o esquema vacinal completo tem três doses com 
espaço de 2 meses entre cada uma. 

(E) não indicada para homens e mulheres transplantados. 
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Questão 71 

Vacina presente no Calendário Nacional como proposta de 
rotina para o grupo a partir dos 60 anos de idade: 

 

(A) Tríplice Viral. 

(B) Varicela. 

(C) Pneumo 23. 

(D) Meningo C. 

(E) VIP + Rotavírus. 

 

Questão 72 

Recém-nascido prematuro com lesões potencialmente 
tetanogênicas, independentemente da história vacinal da 
mãe, terá acesso ao Centro de Referência para 
Imunobiológicos Especiais com a indicação de receber: 

 

(A) Penta - Vacina adsorvida Difteria, Tétano, Pertússis, 
Hepatite.   (B) (recombinante) e Haemophilus influenzae 
tipo b (conjugada). 

(B) Vacina adsorvida Difteria, Tétano e Pertússis (DTP). 

(C) Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B (IGHAHB). 

(D) Soro Antitetânico (SAT). 

(E) Imunoglobulina Humana Antitetânica (IGHAT). 

 

Questão 73 

O dia 30 de abril de 2022, sábado, está no cronograma da 
24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, 
como o Dia D de mobilização social. Conforme a 
Resolução-RE Nº 3.903, de 14 de outubro de 2021 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as 
vacinas influenza trivalentes utilizadas no Brasil a partir de 
fevereiro de 2022 deverão apresentar os seguinte tipos de 
cepas de vírus em combinação: 

 

(A) A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09; A/Darwin/9/2021 
(H3N2); B/Áustria/02/1359417/2021 (linhagem 
B/Victoria). 

(B) A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; 
B/Washington/02/2019; A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2). 

(C) A/South Australia/34/2019 (H3N2); 
B/Phuket/3073/2013 (Yamagata); 
B/Washington/02/2019. 

(D) A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09; 
B/Phuket/3073/2013 (Yamagata); A/Hong 
Kong/2671/2019 (H3N2). 

(E) A/California/7/2009 (H1N1) pdm09; A/Darwin/9/2021 
(H3N2); B/Wisconsin/1/2010. 

 

Questão 74 

A Portaria GM/MS Nº 420, de 02/03/2022 incluiu na Lista 
Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos 
e Eventos de Saúde Pública, o seguinte quadro: 

 

(A) eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação. 

(B) síndrome da paralisia flácida aguda. 

(C) síndrome congênita associada à infecção pelo vírus 
zika. 

(D) doença de chagas crônica. 

(E) violência sexual e tentativa de suicídio. 

 

Questão 75 

A Portaria Nº 2.436, de 21/09/2017, aprovou a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A Secretaria Estadual de 
Saúde tem como responsabilidade e competência: 

 

(A) articular instituições de ensino e serviço, em parceria 
com as Secretarias Municipais de Saúde, para formação 
e garantia de educação permanente aos profissionais 
de saúde das equipes que atuam na Atenção Básica. 

(B) programar as ações da Atenção Básica a partir de sua 
base territorial de acordo com as necessidades de 
saúde identificadas em sua população, utilizando 
instrumento de programação nacional vigente. 

(C) organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de 
cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na 
Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de 
atenção de diferentes configurações tecnológicas, 
integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de 
gestão, para garantir a integralidade do cuidado. 

(D) articular com o Ministério da Educação estratégias de 
indução às mudanças curriculares nos cursos de 
graduação e pós-graduação na área da saúde, visando à 
formação de profissionais e gestores com perfil 
adequado à Atenção Básica. 

(E) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica. 
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Questão 76 

O Decreto Nº 7.508, de 28/06/11 caracterizou o “acordo 
de colaboração firmado entre entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com 
definição de responsabilidades, indicadores e metas de 
saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos 
financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e 
fiscalização de sua execução e demais elementos 
necessários à implementação integrada das ações e 
serviços de saúde” como: 

 

(A) rede de atenção à saúde. 

(B) programação geral de ações e serviços de saúde. 

(C) mapa da saúde. 

(D) distrito sanitário. 

(E) contrato organizativo da ação pública da saúde. 

 

Questão 77 

No cálculo da Razão de Mortalidade Materna encontramos 
no denominador o seguinte dado: 

 

(A) gestantes. 

(B) nascidos vivos. 

(C) mulheres em idade fértil. 

(D) mulheres. 

(E) nascimentos. 

 

Questão 78 

Encontramos o seguinte conjunto de compromissos 
sanitários, com a responsabilidade de implementação em 
cada município, relacionado à saúde do idoso: Implantar a 
Caderneta de Saúde da pessoa idosa; Implantar Manual de 
Atenção Básica à Saúde da pessoa idosa; Reorganizar o 
processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de 
saúde; Implementar programa de educação permanente 
na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para 
profissionais da rede de atenção básica em saúde. Esse 
compromisso é característico da proposta: 

 

(A) Norma Operacional Básica 1991. 

(B) Pactos pela Vida e de Gestão (Pacto pela Saúde, 2006). 

(C) Norma Operacional Básica 1993. 

(D) Norma Operacional Básica 1996. 

(E) Norma Operacional da Assistência à Saúde 2002. 

 

Questão 79 

Dentro do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço 
de Saúde você classificou os resíduos de laboratórios de 
manipulação genética, segundo a RDC 222/2018 da 
ANVISA, como: 

 

(A) grupo A - Subgrupo A3. 

(B) grupo D. 

(C) grupo A - Subgrupo A1. 

(D) grupo B. 

(E) grupo C. 

 

Questão 80 

A equipe de saúde tem o dever de em caso de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra a criança e o 
adolescente fazer a notificação em documento próprio. A 
notificação também deverá ser encaminhada à/ao: 

 

(A) Delegacia de Polícia. 

(B) Direção da Escola. 

(C) Centros de Atenção Psicossocial Infantil. 

(D) Conselho Tutelar. 

(E) Ministério Público. 

 


