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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito 
valerá - 1,00 (um ponto negativo). A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não 
receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua 
prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
 

Texto para os itens de 1 a 18.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de
pessoas depressivas e alerta para o fato de que a depressão será a doença mais comum em todo o mundo nos próximos 
20 anos. 

Ela é capaz de impactar diretamente a forma como as pessoas se relacionam e como agem em situações
cotidianas. O isolamento social e as incertezas geradas pela covid-19 só agravaram os casos. Segundo estudo realizado pela 
Universidade de São Paulo, o Brasil lidera o ranking dos países com mais casos de depressão (59%) e ansiedade (63%)
durante a pandemia. Uma situação preocupante, que também afeta a forma como os trabalhadores se comportam diante
das exigências feitas diariamente pelas empresas. 

Por se tratar de uma doença que afeta a mente e o estado emocional, não há como definir com exatidão o fator 
determinante para o desencadeamento de um caso depressivo. O que se sabe é que fatores psíquicos provocam alteração 
cerebral e mudanças de humor capazes de gerar tristeza profunda ou desânimo. É uma condição crônica e recorrente, que
pode ter ou não relação com o histórico familiar. 

Nesse ponto, é preciso diferenciar uma questão importante: a tristeza é um sentimento comum, a que todos estão 
sujeitos e com o qual aprendem a lidar. A depressão não é um simples caso de tristeza profunda. Ela é uma doença que
persiste e afeta consideravelmente a vida do paciente, podendo ser causada, inclusive, por fatores socioambientais —
como eventos estressores, traumas psicológicos, rompimento de relações e insatisfação com o trabalho. 

A depressão pode ser classificada como leve, moderada ou grave, de acordo com o impacto dos sintomas no
paciente. Entre os sinais mais comuns, estão ansiedade constante, alterações no apetite e no peso, insônia, fadiga mental
e corporal, sentimento de inutilidade ou culpa, dificuldade de concentração e até pensamentos de morte e suicídio. 

Caso os sintomas sejam persistentes, é preciso buscar ajuda junto a um psicólogo ou um psiquiatra de confiança. 
Como os sintomas se assemelham a outros transtornos psiquiátricos, só esses profissionais podem realizar um diagnóstico
correto da doença, analisando o histórico do paciente, sintomas físicos e mentais e a recorrência de cada um deles. 

Também cabe ao especialista indicar o tratamento adequado para o caso, pois isso deve ser feito de forma
personalizada para cada paciente. Atualmente, existem diversos tipos de terapias para o restabelecimento da saúde
mental, que podem variar de sessões com psicólogo/psiquiatra a tratamentos medicamentosos — ou uma combinação 
dos dois. 

A piora das crises econômica e sanitária no Brasil não tem contribuído para a melhoria da saúde mental dos
trabalhadores. Isso, somado à insatisfação com o ambiente laboral, às rotinas exaustivas, à pressão constante por 
resultados e às condições psicossociais desfavoráveis, gera níveis alarmantes de estresse, que afetam a qualidade de vida 
do trabalhador e podem ser um dos fatores a desencadear a depressão.   

Estudos comprovam que o adoecimento mental — que inclui a depressão — já é a terceira causa de afastamento 
do trabalho no Brasil, igualando-se às concessões de auxílio-doença por incapacidade laboral. Por isso, as empresas devem 
observar comportamentos incomuns que caracterizem os primeiros indícios de casos depressivos no ambiente de trabalho.
É comum, por exemplo, que as pessoas fiquem mal-humoradas, apresentem picos de estresse, desmotivação, queda da
produtividade, desleixo com a qualidade do trabalho e com a aparência, isolamento e reclusão. 

Após identificar esses indícios, as empresas podem recorrer a profissionais capacitados e encarregá-los de ouvir 
e acolher os colaboradores. Além desse apoio psicológico, também é possível agir de forma preventiva, por meio de
estratégias de humanização do trabalho. 

Internet: <www.serconmed.com.br> (com adaptações).
_____________________________________________________________________________________________________________

Em relação à tipologia e às ideias do texto, julgue os itens 
de 1 a 4. 

1 No texto, estruturado em forma dissertativa, 
argumenta-se em favor do uso de terapias alternativas 
para o tratamento de episódios depressivos, em 
substituição às ações terapêuticas em que sejam 
prescritos medicamentos psiquiátricos. 

2 Depreende-se da leitura do texto que é possível que, em 
alguns casos, a depressão tenha relação com o histórico 
familiar. 

3 Entende-se da leitura do terceiro parágrafo do texto que 
a alteração cerebral e as mudanças de humor capazes de 
gerar tristeza profunda ou desânimo resultam de fatores 
psíquicos. 

4 De acordo com o texto, as empresas devem se precaver 
dos prejuízos econômicos causados pelas concessões de 
auxílio-doença por incapacidade laboral decorrente do 
adoecimento mental por depressão de seus 
trabalhadores. 
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Julgue os itens de 5 a 12, referentes a aspectos linguísticos do 
texto. 
 
5 Estaria garantida a correção gramatical do texto caso o 

ponto final empregado após “pandemia” (linha 7) fosse 
substituído por vírgula, feito o devido ajuste de letra 
inicial maiúscula/minúscula no período. 

6 O vocábulo “doença” é o núcleo do sujeito da primeira 
oração do terceiro parágrafo do texto, por isso o verbo 
“tratar” está flexionado na terceira pessoa do singular. 

7 No segmento “a que todos estão sujeitos e com o qual 
aprendem a lidar” (linhas 13 e 14), o emprego das 
preposições “a”, em “a que todos”, e “com”, em “com o 
qual”, justifica-se, respectivamente, pela regência do 
termo “sujeitos” e pela regência do verbo “lidar”. 

8 Na linha 15, o emprego do vocábulo “inclusive”, 
destacado entre vírgulas, evidencia a intenção do autor 
do texto de destacar os “fatores socioambientais” como 
a mais importante causa da depressão. 

9 Estariam preservadas a coerência das ideias e a correção 
gramatical do texto caso o primeiro período do quinto 
parágrafo fosse assim reescrito: Conforme o impacto 
dos sintomas no paciente, pode-se classificar a 
depressão como leve, moderada ou grave. 

10 A oração “Como os sintomas se assemelham a outros 
transtornos psiquiátricos” (linha 21) expressa 
circunstância de comparação em relação à oração 
subsequente. 

11 Na linha 21, estaria mantido o sentido original do texto 
caso o vocábulo “só” fosse deslocado para 
imediatamente depois da palavra “profissionais”. 

12 O emprego do modo subjuntivo em “que 
caracterizem” (linha 33) sinaliza a improbabilidade de 
ocorrência dos comportamentos mencionados no 
período. 

 ____________________________________________________  
Quanto à correção gramatical e à coerência das substituições 
propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, 
julgue os itens de 13 a 18. 
 
13 “não há como” (linha 9) por é impossível 
14 “existem” (linha 24) por há 
15 “medicamentosos” (linha 25) por farmacológicos 
16 “tem contribuído” (linha 27) por vêm contribuindo 
17 “às rotinas exaustivas (...) e às condições psicossociais 

desfavoráveis” (linhas 28 e 29) por a rotinas exaustivas 
(...) e a condições psicossociais desfavoráveis 

18 “a desencadear a” (linha 30) por desencadeadores da 
 ____________________________________________________  

Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 
dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 
correspondência oficial. 
 
19 Informamos que o Guia das Boas Práticas nas Redes 

Sociais foi criado não com o intuito de cercear, mas de 
orientar na correta condução dessas ferramentas online 
e não pretende encerrar o assunto, mas oferecer um 
apoio básico a todos colaboradores desta Instituição. 

20 Ressaltem-se a importância de observar os limites da 
ética e do profissionalismo na utilização das redes 
sociais, evitando comportamentos inadequados, que 
possam gerar processos nas esferas do Conselho e da 
justiça comum. 

Um rei, ao fazer um censo para decidir onde investir 
os recursos de seu país, percebeu que a maior parte de seus 
1.000 súditos acreditava que os recursos poderiam ir para 
educação, saúde ou tecnologia. Em seguida, ele percebeu que 
esse número era 5 vezes maior que o número de súditos que 
preferiam o investimento apenas em tecnologia, 10 vezes 
maior que o número de súditos que preferiam o investimento 
apenas em saúde e 2,5 vezes maior que o número de súditos 
que preferiam o investimento apenas em educação. 
 
Com base nessa situação hipotética, sabendo que a 
quantidade de súditos que preferem o investimento em duas 
das áreas, independentemente de quais elas sejam, é igual ao 
número de súditos que preferem o investimento apenas na 
saúde, julgue os itens de 21 a 24. 
 
21 100 súditos preferem o investimento apenas na área de 

tecnologia. 
22 50 súditos preferem o investimento em saúde. 
23 12

13
 dos súditos que preferem o investimento em mais 

de uma área aprovam o investimento em educação. 
24 350 súditos preferem o investimento em apenas uma 

das três áreas. 
 ____________________________________________________  

Com relação a estruturas lógicas, julgue os itens de 25 a 27. 
 
25 “Joinville é a cidade mais bonita do mundo” é a negação 

de “Florianópolis é a cidade mais bonita do mundo”. 
26 As proposições “Se eu vou para Florianópolis, eu me 

divirto” e “Eu me diverti, então eu fui para Florianópolis” 
são equivalentes. 

27 A proposição composta “Se Florianópolis é capital do 
Brasil, então Pedro Álvares Cabral descobriu o Reino 
Unido” é verdadeira. 

 ____________________________________________________  
Na Matemática, um par de números primos é dito sexy se a 
diferença absoluta entre eles é igual a 6. Assim, por 
exemplo, (37, 43) é um par sexy de números primos. 
Considerando essas informações, julgue os itens de 28 a 30. 
 
28 (1,7) é um par sexy de números primos. 
29 (83,89) é um par sexy de números primos. 
30 Há 7 pares positivos distintos de números primos sexys 

menores que 30. 
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Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

No que se refere ao Microsoft Excel 2013, ao sistema 

operacional Windows 8 e aos conceitos de redes de 

computadores, julgue os itens de 31 a 35. 

 

31 No Excel 2013, para calcular a porcentagem de 15% 

sobre o valor contido na célula B2, por exemplo, o 

usuário poderá inserir a fórmula 

=PORCENTAGEM(B2,15) em qualquer célula diferente 

da B2. 

32 Os endereços das células no Excel 2013 podem ser 

digitados em letras minúsculas ou maiúsculas; caso o 

usuário os digite em letras minúsculas, eles serão 

convertidos para maiúsculas ao final da construção da 

fórmula. 

33 Por ser considerado um sistema operacional antigo, o 

Windows 8 não permite o compartilhamento de pastas. 

34 É possível usar adaptadores sem fio externos, 

conectados à porta USB do computador, para permitir 

sua conexão a uma rede Wi-Fi. 

35 Pelo fato de as redes Ethernet apresentarem altas taxas 

de transmissão de pacotes, os cabos de par trançado não 

podem ser utilizados nessas redes como meio de 

comunicação. 

 ____________________________________________________  

Acerca do programa de navegação Google Chrome, em sua 

versão mais atual, dos conceitos de organização e de 

gerenciamento de programas e das noções de vírus, worms e 

pragas virtuais, julgue os itens de 36 a 40. 

 

36 No Google Chrome, caso o usuário digite os termos crm sc 

na barra de endereços, será exibida uma mensagem de 

alerta, informando que a URL está incompleta. 

37 Ao se selecionar a opção , 

disponível em Avançado, nas configurações do Google 

Chrome, é possível ativar ou desativar o recurso “Usar 

aceleração de hardware quando disponível”. 

38 O Codec pode ser definido como um dispositivo de 

hardware ou um programa que codifica os dados 

referentes a uma imagem em movimento para que ela 

seja transmitida ou armazenada e os decodifica para que 

a imagem em movimento seja visualizada ou 

manipulada. 

39 O ataque Smurf, um ataque DoS, utiliza o comando ping 

para enviar vários pacotes a um endereço de broadcast 

qualquer. 

40 Rootkit e Botnet são dois vírus semelhantes, sendo a 

única diferença entre eles a origem do ataque: o vírus 

Rootkit parte de um computador local (hospedeiro), ao 

passo que o vírus Botnet parte de um computador 

remoto, ou seja, conectado a uma rede. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Considerando as disposições da Lei n.o 8.429/1992, julgue os 

itens de 41 a 45. 

 

41 Não configura improbidade a ação ou omissão 

decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada 

em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo 

que não venha a ser posteriormente prevalecente nas 

decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do 

Poder Judiciário. 

42 A autoridade judicial competente não poderá 

determinar o afastamento do agente público do 

exercício do cargo, ainda que a medida seja necessária à 

instrução processual. 

43 As sanções eventualmente aplicadas em outras esferas 

não poderão ser compensadas com as sanções aplicadas 

nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, uma 

vez que esta tem por objeto o interesse público. 

44 Constitui crime a representação por ato de improbidade 

contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 

autor da denúncia o sabe inocente. 

45 O inquérito civil para a apuração do ato de improbidade 

será concluído no prazo improrrogável de 365 dias 

corridos. 

 ____________________________________________________  

Em relação à Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens  

de 46 a 49. 

 

46 Nos processos administrativos, serão observados, entre 

outros, os critérios de adequação entre meios e fins, 

sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público. 

47 O órgão competente perante o qual tramita o processo 

administrativo ficará dispensado de proceder à 

intimação dos interessados para ciência de decisão ou 

efetivação de diligências. 

48 O órgão competente poderá declarar extinto o processo 

quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão 

se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 

superveniente. 

49 Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 

administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 

trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão 

competente. 

 ____________________________________________________  

À luz do disposto na Lei n.o 12.527/2011 e no Decreto  

n.o 7.724/2012, julgue os itens de 50 a 53. 

 

50 No caso de indeferimento de acesso a informações, 

poderá o interessado interpor recurso contra a decisão 

no prazo de trinta dias, a contar da sua ciência. 

51 A informação em poder dos órgãos e das entidades 

públicas, observado o seu teor e em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança do Estado, poderá ser 

classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

52 É dever dos órgãos e das entidades promover, apenas 

mediante requerimento fundamentado, a divulgação, em 

seus sítios na Internet, de informações de interesse 

coletivo por eles produzidas ou custodiadas. 

53 O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) será instalado 

em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao 

público. 

 ____________________________________________________  

De acordo com o Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55. 

 

54 Não será celebrado termo de ajustamento de gestão na 

hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por 

agentes públicos que agirem apenas com dolo. 

55 A autoridade que representa órgão central de sistema 

poderá editar orientações normativas ou enunciados 

que vincularão os órgãos setoriais e seccionais. 
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Em 1998, sob a liderança de Deng Xiaoping, a China deu início 
a um vigoroso processo de abertura econômica que 
transformou o país em um dos maiores protagonistas da 
economia global. A pandemia do novo coronavírus exerceu — 
e ainda exerce — forte impacto negativo na economia 
chinesa, o que atingiu muitos outros países. Ao declarar a 
covid-19 como pandemia, a agência da Organização das 
Nações Unidas (ONU) voltada para as questões de saúde 
reconheceu a disseminação e a gravidade da crise sanitária 
que assolava o planeta. Surgida na China, a pandemia se 
expandiu rapidamente. 
 
Considerando o atual estágio histórico da China e a realidade 
mundial contemporânea, julgue os itens de 56 a 65. 
 
56 A abertura econômica da China foi acompanhada por 

uma forte abertura política que introduziu no país o 
modelo democrático ocidental. 

57 A China é, na atualidade, o maior comprador mundial de 
commodities, como petróleo, minério de ferro e soja. 

58 Graças à expansão do agronegócio, a China é o mais 
importante parceiro comercial do Brasil; assim, o que 
acontece na economia chinesa exerce forte influência no 
desempenho da balança comercial brasileira. 

59 Mais de sessenta anos após sua criação, a ONU continua 
a enfocar os problemas de segurança com quase 
exclusiva prioridade, o que explica a inexistência, em sua 
estrutura, de agências especializadas em questões 
econômicas. 

60 No atual conflito do Leste europeu, a China foi a única 
grande potência mundial a cerrar fileiras em torno da 
Ucrânia, fornecendo-lhe armas, munições e apoio 
político. 

61 Para enfrentar a pandemia da covid-19, o governo 
chinês impôs à população do país uma das mais rígidas 
formas de isolamento social. 

62 A China tem, nos dias atuais, o segundo maior produto 
interno bruto (PIB) mundial, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos da América (EUA). 

63 O Brasil é um bom exemplo de que a crescente 
globalização econômica está sendo decisiva para a 
drástica redução da desigualdade entre as nações e no 
interior das sociedades. 

64 A guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta profundamente 
a economia mundial, por se tratar de países de grande 
peso como exportadores de petróleo, fertilizantes e 
grãos. 

65 Por causa da decisão de invadir a Ucrânia, o que deu 
início a uma sangrenta guerra, a Rússia sofreu pesadas 
sanções do Ocidente, inclusive com o congelamento das 
reservas russas em moeda estrangeira depositadas em 
bancos ocidentais. 

 ____________________________________________________  
O século XXI se mostra parecido com o precedente. Guerras 
com maior ou menor intensidade, graves problemas 
climáticos e milhares de refugiados pelo mundo afora. 
Instituições multilaterais, ainda que atuem, são impotentes 
para oferecer resposta consistente à diversidade dos 
problemas. 
 
Relativamente ao cenário atual do mundo contemporâneo, 
julgue os itens de 66 a 70. 
 
66 O Conselho de Segurança da ONU foi reformulado e, 

agora, os seus quinze membros — permanentes e 
temporários — têm direitos iguais, inclusive quanto ao 
veto. 

67 A questão ambiental assume posição de destaque na 
agenda mundial, especialmente devido ao aumento de 
problemas que afetam a vida das sociedades, a exemplo 
do risco da escassez de água e de extremos climáticos, 
como chuvas torrenciais, incêndios florestais e secas 
prolongadas. 

68 A combinação da pandemia do novo coronavírus com a 
guerra na Europa Oriental atinge fortemente a economia 
global nos dias atuais: desaceleração nos países ricos, 
comércio mundial estagnado e mercado de trabalho 
ruim. 

69 O grande número de refugiados e de migrantes hoje 
existentes no mundo consiste em decisão voluntária, 
sem que fatores externos às pessoas que decidem sair 
dos respectivos países sejam responsáveis por isso. 

70 Gases do efeito estufa causam o aquecimento global, 
sendo o gás carbônico o principal deles, o que exime os 
combustíveis fósseis, como é o caso do carvão, de 
qualquer responsabilidade pelas mudanças climáticas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Expressa por meio de um código específico, com base em 
conhecimentos científicos atualizados, a ética na medicina 
garante respeito à vida, segurança nos procedimentos e 
cuidados qualificados. Com relação a esse assunto, julgue os 
itens de 71 a 73. 
 
71 Considere-se que um menino de seis anos de idade 

tenha sido levado ao hospital devido a um quadro de dor 
de garganta iniciado há um dia, apresentando-se afebril, 
sem linfonodos palpáveis, sem exsudato em amígdalas e 
com presença de tosse. Considere-se também que, pela 
avaliação dos critérios de Centor, o médico assistente 
tenha avaliado que se tratava de uma faringite viral e 
tenha orientado o tratamento com antitérmico, com 
retorno em dois dias, em caso de piora. Suponha-se, 
ainda, que, apesar dessa orientação, a mãe tenha pedido 
ao médico que prescrevesse um antibiótico, em vez do 
antitérmico, alegando que a criança somente melhoraria 
dessa maneira. Nessa situação hipotética, o médico 
deverá prescrever o antibiótico, pois o paciente tem 
autonomia para escolher seu tratamento. 

72 Suponha-se que Ana, uma adolescente de dezesseis 
anos de idade, tenha comparecido a uma consulta 
médica acompanhada de sua mãe e que o médico, em 
determinado momento, tenha solicitado à mãe que se 
retirasse do consultório, a fim de conversar a sós com a 
paciente. Considere-se que Ana tenha, então, relatado 
ao médico que havia iniciado a vida sexual com um 
vizinho de trinta anos de idade e que, por essa razão, 
gostaria de usar pílula anticoncepcional, sem que sua 
mãe soubesse. Nesse caso hipotético, o médico poderá 
relatar à mãe de Ana o ocorrido com sua filha — 
quebrando, portanto, o sigilo médico —, visto que a 
paciente se encontra sob risco de engravidar ou de 
contrair uma infecção sexualmente transmissível. 

73 Considere-se que uma mulher de 32 anos de idade tenha 
comparecido a uma consulta com um ginecologista, 
relatando que vinha apresentando sintomas depressivos 
e ansiosos. Considere-se também que essa mulher tenha 
afirmado que residia com seus filhos e seu parceiro atual 
e que, recentemente, vinha sofrendo violência 
doméstica por parte do parceiro, com discussões 
frequentes e agressões verbais e físicas. Nesse caso, a 
conduta do ginecologista deve ser a realização de 
notificação compulsória à autoridade sanitária. 

 ____________________________________________________  
Acerca do sistema de saúde suplementar, julgue os itens 
de 74 a 76. 
 
74 Suponha-se que João, um homem de 69 anos de idade, 

com câncer de próstata, estivesse sendo acompanhado 
por um oncologista em um consultório particular e que 
os procedimentos diagnósticos dessa doença tenham 
sido efetuados por meio de seu convênio médico. 
Considere-se também que havia indicação de 
quimioterapia para seu caso, mas que, devido ao fato de 
o plano de saúde de João não disponibilizar serviço de 
quimioterapia na região onde ele reside, o paciente 
tenha sido encaminhado para atendimento em um 
hospital público de uma região que atende 
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse caso hipotético, João não tem direito de receber 
quimioterapia no referido hospital público, porque 
procedimentos contidos no rol da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) devem ser, necessariamente, 
realizados na rede assistencial própria ou contratada 
pela operadora. 

75 Pacientes usuários de planos privados de saúde têm 
direito a acessar e retirar medicamentos em unidades ou 
farmácias públicas do SUS se a prescrição for ratificada 
por um serviço do sistema público, desde que seu plano 
de saúde assegure cobertura de assistência 
farmacêutica. 

76 Constitui atribuição da ANS, no processo de regulação 
das operadoras de planos de saúde, autorizar reajuste 
anual dos planos empresariais. 

 ____________________________________________________  
No que se refere a indicadores de saúde de uma população, 
julgue os itens 77 e 78. 
 
77 A gestação é uma das condições que representa maior 

risco de morte para mulheres em idade fértil entre 35 e 
44 anos. 

78 O indicador “anos potenciais de vida perdidos” de 
determinada população permite fazer a comparação da 
importância relativa que as diferentes causas de morte 
assumem nessa população. 

 ____________________________________________________  
Os sistemas de notificação em saúde são parte fundamental 
do SUS. Quanto a esse assunto, julgue os itens de 79 a 81. 
 
79 Em relação à notificação compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde em todo o território 
nacional, definida por portaria em 2017, é correto 
afirmar que a notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento 
ao paciente, em até 48 horas desse atendimento. 

80 De acordo com a lista nacional de notificação 
compulsória de doenças e agravos de saúde pública, o 
óbito por dengue e raiva humana é de notificação 
imediata. 

81 O Sistema de Informação de Agravos de  
Notificação (SINAN) foi implantado a partir da reforma 
do sistema de saúde em 2008, sendo uma parceria das 
três esferas de governo, com abrangência local, regional 
e nacional. 

 ____________________________________________________  
A respeito de conceitos fundamentais da epidemiologia em 
Saúde, julgue os itens de 82 a 86. 
 
82 Considere-se que um estudo tenha acompanhado 

18.741 mulheres com idade entre 30 e 55 anos, sem 
história de doença coronariana, acidente vascular 
cerebral (AVC) ou câncer, e que um total de 27 casos de 
AVC tenha sido observado ao longo de oito anos. Nesse 
caso, o cálculo epidemiológico que mais bem se aplica à 
velocidade de ocorrência de AVCs na população 
estudada é incidência. 

83 O raciocínio clínico em saúde deve partir dos dados e das 
informações a respeito da probabilidade de existência 
de uma doença específica em dado momento no tempo; 
essa probabilidade, chamada de pré-teste, possui um 
conceito muito semelhante, que é a prevalência. 
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84 Em relação às epidemias, é correto afirmar que malária, 
tuberculose e esquistossomose estão entre as principais 
causas de epidemias em países tropicais de baixa renda, 
como o Brasil. 

85 A holoendemia define-se como uma endemia de alto 
nível de infecção que começa no início da vida e afeta a 
maior parte da população. 

86 A obesidade é considerada como uma epidemia, pois sua 
incidência atual excede a linha de base histórica. 

 ____________________________________________________  
O SUS é composto por diversos programas com temas 
específicos. Com relação a esse assunto, julgue os itens 
de 87 a 89. 
 
87 Em relação às práticas integrativas e  

complementares (PICs), é correto afirmar que o uso de 
plantas medicinais é recomendável em diversas 
situações clínicas, por ser eficaz, não apresentar efeitos 
colaterais e não possuir interações medicamentosas. 

88 O programa brasileiro de HIV/AIDS é considerado 
modelo para o mundo em termos de ações de 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
compreendendo desde a entrega de preservativos até a 
distribuição gratuita da medicação antirretroviral; essa 
característica do programa pode ser considerada uma 
expressão prática do princípio doutrinário da 
universalidade. 

89 Com relação ao cuidado médico da população rural 
brasileira, é correto afirmar que a rede de atenção à 
saúde deve ter a mesma conformação das áreas 
urbanas, com base no princípio da equidade do SUS. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens 90 e 91, relativos a regras a serem seguidas no 
preenchimento da declaração de óbito.  
 
90 Suponha-se que Alex, jovem do sexo masculino de vinte 

anos de idade, usuário crônico de cocaína desde os 
dezesseis anos, estivesse sendo acompanhado por um 
médico assistente e estivesse sendo atendido havia 
meses no serviço de saúde, sem sucesso na manutenção 
da abstinência, comparecendo, por diversas vezes, às 
consultas médicas com marcas de agressão física, em 
decorrência de envolvimento em brigas. Considere-se 
que, em determinado dia, Alex tenha sido encontrado 
morto na sala de sua casa, após ter ficado em estado de 
embriaguez por três dias. Nessa situação hipotética, o 
referido médico assistente poderá preencher a 
declaração de óbito (DO) assim que for informado do 
óbito de Alex e dos detalhes de seu falecimento, pois já 
conhece a história do paciente. 

91 Considere-se que um trabalhador rural tenha perdido os 
dois braços em um acidente envolvendo uma máquina 
de colheita de cana-de-açúcar da empresa onde 
trabalhava e, em decorrência disso, tenha falecido. 
Nesse caso, é correto afirmar que o evento deve ser 
notificado ao SINAN, destinado prioritariamente aos 
trabalhadores com vínculo empregatício formal. 

Acerca do financiamento de sistema de saúde, julgue os itens 
92 e 93. 
 
92 Os sistemas de saúde são financiados exclusivamente 

por recursos públicos ou fundos e, alternativamente, por 
essas duas fontes, conformando diversos modelos de 
financiamento; as fontes de recursos públicos incluem, 
por exemplo, impostos, contribuições e renúncia fiscal. 

93 O estudo dos diferentes tipos de financiamento dos 
sistemas de saúde ao redor do mundo identificou três 
formas principais; sistemas de saúde do tipo Beveridge 
são financiados por fundos de previdência social 
associados ao trabalho (seguros). 

 ____________________________________________________  
Em referência à Atenção Primária à Saúde (APS), julgue os 
itens de 94 a 96. 
 
94 A APS é caracterizada pelos seguintes atributos 

essenciais: universalidade; atenção no primeiro contato; 
integralidade; coordenação do cuidado; 
longitudinalidade; e equidade. 

95 Em relação ao modelo de financiamento da saúde na 
atenção básica, é correto afirmar que o Piso da Atenção 
Básica (PAB) fixo e o variável são repassados aos 
municípios pelos estados. 

96 A Portaria n.o 2.979/2019 instituiu o “Programa Previne 
Brasil”, que estabelece o novo modelo de financiamento 
de custeio da APS no âmbito do SUS; de acordo com esse 
documento, o financiamento federal de custeio da APS 
será constituído por captação ponderada, pagamento 
por desempenho e incentivo para ações estratégicas. 

 ____________________________________________________  
Quanto à história do sistema de saúde do Brasil, julgue os 
itens de 97 a 99. 
 
97 Com a criação do Instituto Nacional de Previdência  

Social (INPS) e, anos depois, do Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 
houve um grande fortalecimento da compra de serviços 
de saúde fornecidos pelo setor privado. 

98 Durante o Governo Vargas, surgiram os Institutos de 
Aposentadorias e Pensões (IAP). A população assistida 
por esses institutos representava grupos sociais de 
interesse para o desenvolvimento nacional. O governo 
optou pelo modelo de seguro social com cobertura 
parcial da população, priorizando os trabalhadores que 
eram, predominantemente, rurais e sustentariam a 
economia baseada na agricultura nesse período. 

99 As Ações Integradas de Saúde (AIS) foram propostas e 
executadas já no bojo das medidas de descentralização 
do sistema de saúde no Brasil, mesmo antes da 
Constituição Federal de 1988, e buscavam a implantação 
de uma racionalização da atenção médica 
previdenciária. 
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No que se refere a benefícios previdenciários e sociais, julgue 
os itens 100 e 101. 
 
100 Considere-se que Sérgio, de 62 anos de idade, tenha 

histórico de infarto agudo do miocárdio há três anos e 
diabetes. Considere-se que ele esteja desempregado, 
não tenha filhos e more com sua esposa e que sempre 
tenha trabalhado de modo informal, fazendo “bicos”, 
sem recolher o INSS. Suponha-se, por fim, que a esposa 
de Sérgio receba atualmente um salário-mínimo e seja 
responsável por pagar todas as contas da casa. Nessa 
situação hipotética, quanto aos benefícios disponíveis 
no Brasil, é correto afirmar que, como Sérgio tem mais 
de sessenta anos de idade, ele faz jus ao benefício de 
prestação continuada (BPC). 

101 A Lei n.o 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 
esses direitos incluem o direito de receber benefício de 
prestação continuada, em caso de vulnerabilidade 
social. 

 ____________________________________________________  
Com relação ao SUS, julgue os itens de 102 a 105. 
 
102 Quanto ao controle social no SUS, é correto afirmar que 

o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (CONASEMS) não contam com a participação 
paritária de usuários. 

103 Segundo a Constituição Federal de 1988, a seguridade 
social deve ser organizada com base em alguns objetivos 
ou princípios; um desses princípios enuncia que apenas 
a saúde, um dos componentes da seguridade social, tem 
cobertura universal. 

104 O controle social no SUS é exercido por meio de 
conferências e conselhos de saúde, dos quais podem 
fazer parte os prestadores de serviços privados 
conveniados ao SUS. 

105 Um produto poderá, após ser avaliado pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde (CONITEC), ser registrado pela Anvisa e, 
então, incorporado ao SUS. 

 ____________________________________________________  
A respeito das disposições do Código de Ética Médica, julgue 
os itens de 106 a 115. 
 
106 A responsabilidade médica é sempre pessoal e deve, 

como regra, ser presumida. 
107 O médico poderá deixar de assumir responsabilidade 

sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, desde que vários médicos tenham assistido o 
paciente. 

108 É vedado ao médico afastar-se de suas atividades 
profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar 
outro médico encarregado do atendimento de seus 
pacientes internados ou em estado grave. 

109 É lícito ao médico, quando pertencente à equipe de 
transplante, participar do processo de diagnóstico da 
morte ou da decisão de suspender meios artificiais para 
prolongar a vida do possível doador. 

110 É vedado ao médico revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente adolescente, ainda que este não 
tenha capacidade de discernimento, inclusive a seus pais 
ou representantes legais. 

111 O médico poderá ser perito ou auditor do próprio 
paciente. 

112 O médico deverá atuar com absoluta isenção quando 
designado para servir como perito ou como auditor, 
sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de suas 
atribuições e de sua competência. 

113 É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha 
verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado 
assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer 
como plantonista, médico substituto ou em caso de 
necropsia e verificação médico-legal. 

114 O médico não poderá subordinar os honorários ao 
resultado do tratamento ou à cura do paciente. 

115 É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de 
qualquer pessoa considerada capaz, física e 
mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la 
compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis 
complicações do jejum prolongado e, na hipótese de 
risco iminente de morte, tratá-la. 

 ____________________________________________________  
Considerando as disposições da Resolução CFM  
n.o 2.056/2013, julgue os itens de 116 a 120. 
 
116 O cargo de médico fiscal deverá ser preenchido 

mediante concurso público, sendo permitido aos 
conselheiros, federais ou regionais, participarem desse 
certame. 

117 Os médicos que integram o corpo clínico de uma 
instituição devem colaborar para que se façam 
presentes as condições mínimas para a segurança do ato 
médico. 

118 É vedado ao médico delegar a outro profissional ato 
privativo de médico, salvo quando integrante de equipe 
multiprofissional. 

119 O diagnóstico e a classificação de doença devem ser 
realizados por médico, em conformidade com a versão 
vigente da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 

120 O médico assistente deve atuar com a mais ampla 
liberdade profissional durante todo o tratamento, 
sujeitando-se, entretanto, aos mecanismos de 
supervisão e auditoria previstos no Código de Ética 
Médica.
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PROVA DISCURSIVA
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo.

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas
no campo apropriado.

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação.

______________________________________________________________________________________________________________

Um estudo publicado na revista científica Science aponta erros do governo brasileiro na 
resposta à pandemia de covid-19. Segundo os pesquisadores, o fracasso no combate ao novo 
coronavírus foi uma combinação perigosa de inação e falhas, como o uso de tratamentos sem eficácia 
comprovada e a falta de coordenação nacional entre os diferentes níveis de governo. 

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

Controle social é um conceito originado nas ciências sociais e está associado ao 
condicionamento ou à limitação das ações dos indivíduos, pelos grupos sociais e pela sociedade aos 
quais pertencem, a partir dos valores, das normas e dos comportamentos. No entanto, após o 
processo de redemocratização política e da promulgação da Constituição Cidadã, a ideia de controle 
social no Brasil passou a corresponder à compreensão da relação Estado-sociedade, na qual cabe à 
sociedade o estabelecimento de práticas de vigilância e controle sobre o Estado. Nesse sentido, Stotz 
observa uma ressignificação do termo “controle social”, compreendido como participação da 
sociedade na formulação, no acompanhamento e na verificação das políticas públicas. 

Oliveira AMC et al. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n.o 8, p. 2.329-2.338, 2013 (com adaptações). 

Considerando que os textos acima tenham caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

A importância do controle social para a saúde da população brasileira 
Ao elaborar seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir: 

a) responda como um cidadão brasileiro, enquanto pessoa física, pode exercer seu direito de controle social na saúde; e
b) descreva cada um dos seguintes órgãos e sua contribuição para o controle social sobre o sistema de saúde do Brasil:

Conselho Nacional de Saúde (CNS); Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS); Conselhos Regionais de Medicina (CRMs); Conselho Federal de
Medicina (CFM); e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).




