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GABARITO PRELIMINAR

Através desse, fica divulgado o gabarito preliminar das provas aplicadas no dia 20 de dezembro de 2020.

As questões de 01 a 20,  são comuns a todos os cargos,  as questões de 21 a 25 são específicas  e estão
separadas por cargos.

As respostas corretas, segundo esse gabarito preliminar são as com fonte na cor vermelha.

Recursos deverão ser impetrados pelo sistema online disponível na área do candidato, nos dias 21 e 20 de
dezembro de 2020, sendo que todos os recursos deverão conter embasamento bibliográfico. Recursos repetidos,
com o intuito de fazer “volume”, serão todos indeferidos. 

Observação sobre o sistema de recurso: Use o sistema de forma correta, pois é uma facilidade disponibilizada a
todos os candidatos, se começarem a usar somente para tentar o “vai que cola”, pois dessa forma atrasa o
processo e forçará a volta dos recursos através de Sedex. 

Questões de Língua Portuguesa -  01 a 05

QUESTÃO 1
Leia.

Assinale a alternativa que indica a(s) personagem (-ens) que se manifesta (m) sobre o nepotismo.

A) A personagem da esquerda insinua para a outra que é favorável ao nepotismo.
B) A personagem da direita é que se manifesta sobre o nepotismo, mas não há nenhum objeto na mesa que relacione ao
âmbito familiar.
C) O personagem da esquerda manifesta sobre nepotismo, mas não há nenhum objeto na mesa que relacione ao âmbito
familiar.
D) A personagem da direta insinua ser favorável ao nepotismo e a pergunta “De primeiro ou de segundo grau?” e o 
porta-retratos sobre a mesa indicam a relação do personagem com os familiares.

QUESTÃO 2
Leia o poema.

Portão

O portão fica bocejando, aberto
para os alunos retardatários.

Não há pressa em viver
nem nas ladeiras duras de subir,

quanto mais para estudar a insípida cartilha.
Mas se o pai do menino é da oposição

à ilustríssima autoridade municipal,
prima da eminentíssima autoridade provincial,

prima, por sua vez da sacratíssima
autoridade nacional,

ah isso não: o vagabundo
ficará mofando lá fora

e leva no boletim uma galáxia de zeros.
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A gente aprende muito no portão
fechado.

(Carlos Drummond de Andrade, In: Boitempo II, 1986.)

Observe atentamente a palavra “insípida”.
I – A mudança da posição desse adjetivo para depois do substantivo não altera o significado do substantivo.
II – Foi empregado na acepção de sem graça, desinteressante, monótono.
III – Foi empregado no sentido literal, não figurado.
IV – Foi empregado como assonância.

A) Apenas I e II são corretas.
B) Apenas II e III são corretas.
C) Apenas II, III e IV são corretas.
D) Apenas I, III e IV são corretas.

QUESTÃO 3  

Leia a crônica a seguir  e ressalta-se que:  a questão alude a uma passagem da crônica  “O pai,  hoje e amanhã”,  de C.
Drummond de Andrade.

A civilização industrial, entidade abstrata, nem por isso menos poderosa, encomendou à ciência aplicada a execução de um
projeto extremamente concreto: a fabricação do ser humano sem pais.
  A  ciência  aplicada  faz  o  possível  para  aviar  a  encomenda a  médio  prazo.  Já venceu a  primeira  etapa,  com a
inseminação artificial, que, de um lado, acelera a produtividade dos rebanhos (resultado econômico) e, de outro, anestesia o
sentimento filial (resultado moral).
  O ser humano concebido por esse processo tanto pode considerar- se filho de dois pais como de nenhum. Em fase
mais evoluída, o chamado bebê de proveta dispensará a incubação em ventre materno, desenvolvendo-se sob condições
artificiais  plenamente  satisfatórias.  Nenhum  vínculo  de  memória,  gratidão,  amor,  interesse,  costume –  direi  mesmo:  de
ressentimento  ou  ódio  – o ligará  a qualquer  pessoa responsável  por  seu aparecimento.  O sêmen,  anônimo,  obtido  por
masturbação profissional  e recolhido ao banco especializado, por sua vez cederá lugar ao gerador  sintético, extraído de
recursos da natureza vegetal e mineral. Estará abolida, assim, qualquer participação consciente do homem e da mulher no
preparo  e  formação  de  uma  unidade  humana.  Esta  será  produzida  sob  critérios  políticos  e  econômicos  tecnicamente
estabelecidos, que excluem a inútil e mesmo perturbadora intromissão do casal. Pai? Mito do passado.
  Aparentemente, tal projeto parece coincidir com a tendência, acentuada nos últimos anos, de se contestar a figura
tradicional do pai. Eliminando-se a presença incômoda, ter-se-ia realizado o ideal de inúmeros jovens que se revoltam contra
ela – o pai de família e o pai social, o governo, a lei – e aspiram à vida isenta de compromissos com valores do passado.
  Julgo ilusória esta interpretação. O projeto tecnológico de eliminação do pai vai longe demais no caminho da quebra
de padrões. A meu ver, a insubmissão dos filhos aos pais é fenômeno que envolve novo conceito de relações, e não ruptura
de relações.

(De notícias e não notícias faz-se a crônica, 1975.)

Assinale a alternativa em que o cronista, de forma irônica e com falsa concordância, afirma que o resultado final do projeto
encomendado à ciência aplicada será:

A) a exclusão dos pais na geração de bebês.
B) a criação de androides, que substituirão os seres humanos.
C) o monopólio genético, com um só país produzindo a população.
D) a prova de que a ciência é mais poderosa que qualquer divindade.
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QUESTÃO 4

Leia atentamente o cartum.

No último quadrinho,  há a presença de ácaro,  criatura microscópica.  A fala dessa personagem tem atribuição direta ao
tamanho dela. É possível compreender a imagem do personagem como:

A) metonímia – inexistente.
B) metonímia – expressiva.
C) metonímia – contraditória.
D) metonímia – invisível.

QUESTÃO 5

Leia.

O nada que é

Um canavial tem a extensão

ante a qual todo metro é vão.

Tem o escancarado do mar

que existe para desafiar

que números e seus afins

possam prendê-lo nos seus sins.

Ante um canavial a medida

métrica é de todo esquecida,

porque embora todo povoado

povoa-o o pleno anonimato

que dá esse efeito singular:
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de um nada prenhe como o mar.

(João Cabral de Melo Neto.  Museu de tudo e depois, 1988.)

O autor compara o canavial ao mar. Assinale a alternativa que protocola a imagem construída pelo eu lírico.

A) Um eufemismo entre a ideia de metro e a medida.
B) Uma assimetria entre a ideia de nada e a de anonimato.
C) Um paradoxo entre a ideia de nada e a imensidão.
D) Uma descontinuidade entre a ideia de mar e a de canavial.

Questões de Raciocínio Lógico/Matemática -  06 a 10 

QUESTÃO 6

Seja p, q e m são números naturais pares e consecutivos o número 3
p
+3

q
+3

m é sempre divisível por:

 A) 11                B) 12                    C) 13                 D) 14

QUESTÃO 7

Consideremos o conjunto B = {x∈ Q∨ x≥0er ²≤2}. A afirmativa correta é:

A) 5/4 ∈ B.               B) √2∈ B.               C) 14/5 ∈ B.             D) 4 ∈ B.

QUESTÃO 8
Um treinador  dividiu  seu time,  nos seguintes  grupos para  treino:  um de 288 goleiros  e outro  de  360 atacantes.
Considere-se o treinador e sabendo que cada grupo deve ser dividido em grupos de um mesmo e maior números de
atletas (goleiros e atacantes) possível, então você redistribuiria seus jogadores em:

A) 4 grupos de 162 jogadores.
B) 3 grupos de 216 jogadores.
C) 6 grupos de 108 jogadores.
D) 9 grupos de 72 jogadores.

QUESTÃO 9
Para encher um balde de 5 litros, uma torneira leva 12 segundos e outra torneira gasta 18 segundos para encher o mesmo
balde. Dessa maneira, para encher uma piscina de 1000 litros, usando as duas torneiras ao mesmo tempo, quanto tempo
será necessário?

A) 24 minutos.            B) 54 minutos.                    C) 5,4 minutos.               D) 2,4 minutos.

QUESTÃO 10

Se m=√7+√3, então √21, em função de m, é igual a:

A) m – 10                      B) m² – 10                       C) m³ – 10                      D) (m² – 10)/2
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Questões de Conhecimentos Gerais  -  11 a 15 

QUESTÃO 11

Sobre as vacinas contra o COVID 19, analise as afirmativas abaixo, considerando V quando verdadeira e F quando falsa.

(     ) a CoronaVac é uma vacina desenvolvida com vírus inativado;
(     ) a vacina NVX-CoV2373 da Novax e Takeda utiliza a tecnologia de subunidade proteica;
(     ) a vacina Sputinik V é produzida com vetor viral não replicante.
(    ) a vacina BNT 162 da Pfizer (e demais) utiliza a tecnologia mais moderna entre as vacinas desenvolvidas, sendo baseada
no RNA.

Assinale a sequência correta, considerando de cima para baixo:

A) V; V; V; V.         B) V; F; F; V.          C) F; F; V; V.        D) V; F; F; F.

QUESTÃO 12

Segundo alertas da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológico, Hospitalares e de
Laboratórios (ABIMO), o Brasil poderá apresentar dificuldades para realizar sua campanha de imunização contra o COVID-
19, por falta de:

A) Soro necessário para diluição das vacinas;
B) Seringas e agulhas descartáveis;
C) Freezer para acondicionar as vacinas;
D) Luvas descartáveis.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Orgânica do Município de Pirajuba, NÃO é uma atribuição do Município:

A)  revogar  a licença daqueles  (industriais,  comerciais  e similares  )  cujas atividades se tornarem prejudiciais  à saúde,  à
higiene, ao bem-estar, à recreação ao sossego público ou aos bons costumes; 
B) fiscalizar  e inspecionar  alimentos,  compreendido o controle de seu valor nutricional,  bem como bebidas e água para
consumo humano; 
C) participar da formação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
D) elaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do assistencialismo.

QUESTÃO 14
O capítulo III  da Lei Orgânica do Município Pirajuba, sobre a assistência social, faculta ao município:

A) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
B) firmar convênio com entidades pública ou privada para prestação de serviços de assistência social à comunidade
local; 
C) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida comunitária;
D) a proteção à família, à gestante, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

QUESTÃO 15

Sobre a história da emancipação de Pirajuba-MG, pode-se afirmar que:

A) Pirajuba foi emancipada da cidade de Conceição das Alagoas em 1953;
B) Pirajuba oi emancipada da cidade de Uberaba em 1938;
C) Pirajuba foi emancipada da cidade de Conceição das Alagoas em 1938;
D) Pirajuba foi emancipada da cidade de Frutal em 1953.
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    Questões de Saúde Pública -  16 a 20 

QUESTÃO 16
De acordo com o artigo 7º da lei orgânica de saúde 8080/90, são princípios do Sistema Único de Saúde – SUS:

 I - organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica, em geral,
que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
 II - decisão sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade
com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
 III - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.            B) I e III, apenas.                  C) II e III, apenas.                     D) I, II e III.

QUESTÃO 17
A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea do inciso I do art. 6º da lei orgânica de saúde 8080/90 consiste em:

A) permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato.
B)  realizar  consulta  pública  que  inclua  a  divulgação  do  parecer  emitido  pela  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de
Tecnologias no SUS.
C) oferta de procedimentos terapêuticos,  em regime domiciliar,  ambulatorial  e hospitalar,  constantes de tabelas
elaboradas pelo  gestor  federal  do  Sistema Único de Saúde -  SUS,  realizados  no território  nacional  por  serviço
próprio, conveniado ou contratado.
D) permitir a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde.

QUESTÃO 18
O Decreto 7508/2011 descreve, que, na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos
entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde deverá ser utilizado o/a:

A) Monitorização do acesso às ações e aos serviços de saúde.
B) Integralidade e a equidade no acesso.
C) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.
D) Mapa de Saúde.

QUESTÃO 19

Dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, descritos pela lei orgânica de saúde 8080/90, não se inclui:

A) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
B) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
C) integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
D) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a
assistência à saúde.

QUESTÃO 20

Com base, na portaria ministerial 264/2020, considere a alternativa correta:

A)  Febre  Maculosa  e  outras  Riquetisioses  são  doenças  de  notificação  compulsória  imediatas,  às  Secretarias
Municipal e Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde.
B) Leishmaniose Tegumentar Americana é doença de notificação compulsória imediatas, somente à Secretarias Municipal de
Saúde.
C) Leptospirose é doença de notificação compulsória semanal.
D) Violência sexual e tentativa de suicídio são agravos de notificação compulsória imediatas, às Secretarias Municipal  e
Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde.
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Questões de Conhecimentos Específicos - 21 a 25 

AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS

21- Alguns critérios deverão ser observados no processo de territorialização a fim de que não criem barreiras 
entre os serviços e a população. Assinale a alternativa correspondente à barreira que se refere à distância 
percorrida e a
os obstáculos físicos existentes entre o usuário e a unidade de saúde:

a) Geográfica.
b) Funcional.
c) Cultural.
d) Econômica.

22- De acordo com a Lei 8142/90, são instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde:

Os Conselhos de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde.
As Conferências de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde.
Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
O Fundo Nacional de Saúde e as Comissões Intergestores.

23- De acordo com a Portaria 264/2020, os casos de dengue são de notificação compulsória:
a) Imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde.
b) Imediata, somente às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
c) Imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
d) Semanal.

25- A vacinação contra febre amarela (VFA – atenuada) é a medida mais importante e eficaz para prevenção e 
controle da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, viajantes para regiões de recomendação vacinal 
devem ser vacinados pelo menos:
a) cinco dias antes da viagem.
b) sete dias antes da viagem.
c) dez dias antes da viagem.
d) quinze dias antes da viagem.

25- A quantidade de inseticida formulado, calculado conforme o volume do equipamento aplicador, no caso de 
tratamentos residuais; no caso de aplicações espaciais, refere-se ao volume de formulado para aplicação em um 
hectare é o conceito para:

a) Cubagem de inseticida.
b) Capacidade de inseticida.
c) Cobertura de inseticida.
d) Determinação de inseticida.
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AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

21- A ___________ é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores 
chances de serem atingidas que as da média da população considerada.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

a) Prenhez tubária.
b) Gestação de risco habitual.
c) Gestação de alto risco.
d) Gravidez anembrionária.

22- Considere a alternativa que apresenta a denominação referente à diferença de pressão entre as medidas 
obtidas, no consultório e fora dele, desde que essa diferença seja igual ou superior a 20 mmHg, na pressão 
arterial sistólica (PAS), e/ou 10 mmHg, na pressão arterial diastólica (PAD). Essa situação não muda o 
diagnóstico, ou seja, se o indivíduo é normotenso, permanecerá normotenso, e se é hipertenso, continuará sendo 
hipertenso. Pode, contudo, alterar o estágio e/ou dar a falsa impressão de necessidade de adequações, no 
esquema terapêutico:

a) Pré-hipertensão.
b) Efeito do avental branco.
c) Pressão arterial (PA) limítrofe.
d) Pico hipertensivo.

23- De acordo com a nova Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa que não apresenta uma 
atribuição do agente comunitário de saúde - ACS:

a) Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem, no diagnóstico demográfico e sociocultural da 
comunidade.
b) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantindo o sigilo ético.
c) Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
d) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal no território.

24- A atividade do agente comunitário de saúde - ACS deve dar-se pela lógica do planejamento do processo de 
trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para:

a) Atendimento de crianças, mulheres e idosos.
b) População com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.
c) Ações básicas de saúde visando à integralidade do cuidado no território.
d) Incorporar tecnologias no processo do cuidar.

25- A tuberculose (TB) pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas. A apresentação da TB na forma 
pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é essa forma, 
especialmente, a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. É considerado 
“sintomático respiratório” a pessoa que, durante a estratégia programática de busca ativa, apresenta tosse por:

a) 3 dias.
b) 1 semana.
c) 2 semanas.
d) 3 semanas ou mais.
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ASSISTENTE SOCIAL

21- O processo de planejamento  materializa-se, no Plano Municipal (ou do DF) de Assistência Social, definido 
como:

A) instrumento de gestão da política de assistência social, no âmbito local.
B) resultados e impactos sobre as situações de vulnerabilidade e risco sociais identificados nos territórios.
C) intervenções territorializadas e com foco nas relações familiares e comunitárias.
D) mapeamento e identificação da cobertura da rede prestadora de serviços.

22- A implantação do CRAS é uma estratégia de ___________________ de serviços de assistência social e, 
portanto, elemento essencial do processo de planejamento territorial e da política de assistência social do 
município.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

A) descentralização e hierarquização.
B) descentralização e regionalização.
C) regionalização e hierarquização.
D) universalização e regionalização.

23- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende:

I - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
II - inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.
III - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.

Está correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) Todos os itens.
D) Nenhum dos itens.

24- Da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, é Serviço de Proteção Social Básica:

A) Serviço Especializado em Abordagem Social.
B) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
C) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
D) Serviço de Residência Inclusiva.

25- Com relação aos Princípios Fundamentais descritos pelo Código de Ética do/da Assistente Social, a 
LIBERDADE é reconhecida como:

A) socialização da participação política e da riqueza, socialmente, produzida.
B) participação de grupos, socialmente, discriminados e à discussão das diferenças.
C) valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais.
D) projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação,
exploração de classe, etnia e gênero.
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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

21) A velocidade de limpeza da cavidade bucal varia conforme o indivíduo e o tipo de alimento. Traços de açúcar
ingeridos em solução aquosa permanecem, na saliva por, aproximadamente: 

a) 5 minutos.
b) 15 minutos.
c) 25 minutos.
d) 35 minutos.

22) Os alimentos pegajosos como figos, pães, caramelos e balas, podem aderir à superfície dentária por mais de: 

a) 4 horas.
b) 3 horas.
c) 2 horas.
d) 1 hora. 

23)  Considere  as  afirmações  sobre  característica  que  a  haste  dos  instrumentos  utilizados  no  tratamento
periodontal deve ter:

I - Deve ser mais fina que o cabo.
II - Haste longa para região de anteriores ou áreas sem muita profundidade ou recessão.
III - O seu ângulo deve variar de acordo com a região a ser instrumentada.

É correto o que se afirma, em:

a) I, II e III. 
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, apenas. 

24) Qual exame radiográfico é indicado para avaliar perda óssea dos incisivos centrais inferiores?

a) Periodontal.
b) Periapical.
c) Panorâmica.
d) Oclusal.
e) Incisiva. 

25) Observe a imagem a seguir:

Qual dente na imagem acima está com maior quantidade de perda óssea?

a) 21.             b) 31.             c) 32.                    d) 41.
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CIRURGIÃO DENTISTA

21- A forma de contorno dos incisivos é:

a) Losangular.
b) Lanceolada.
c) Triangular com base voltada para cervical.
d) Triangular com a base voltada para incisal. 

22- Qual é a forma de contorno dos pré-molares superiores?

a) Triangular.
b) Lanceolada.
c) Elíptica.
d) Quadrada.

23- São características dos canais nos cortes transversais do primeiro molar inferior:

I - Terço Cervical: Condutos com forma elíptica e achatamento proximal
II - Terço médio: Condutos com forma discretamente elíptica
III - Terço apical: Condutos em forma circular

É correto o que se afirma em:

a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.

24- A extremidade ativa dos instrumentos utilizados no tratamento periodontal, deve ser:

a) Parte inativa do instrumento.
b) Seu desenho indica o emprego e a classificação do instrumento.
c) Quando têm duas extremidades ativas o instrumento é de ponta simples.
d) Pode conter até três pontas inativas e uma ativa.

25- A periodontite crônica considerada localizada é aquela com:

a) Menos de 50% de sítios afetados.
b) Menos de 45% de sítios afetados.
c) Menos de 40% de sítios afetados.
d) Menos de 30% de sítios afetados.
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ENFERMEIRO PSF

21- Com base nas informações do CEPE, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a
sequência correta:

(__)  A  infração  é  apurada  em processo  instaurado  e  conduzido  nos  termos  do Código  de  Processo Ético-
Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem.
(__)  É  dever  profissional  recusar-se  a  executar  prescrição  de  Enfermagem e  Médica  na  qual  não  constem
assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
(__) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

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

22- Considere a imagem, onde há técnica de palpação da artéria poplítea:

RESPOSTA LETRA A

23- No último trimestre da gravidez, pode aparecer um sopro sistólico, suave, de pequena intensidade. O 
enfermeiro pode evidenciar esse achado, pela ausculta no foco:

a) Aórtico.
b) Pulmonar.
c) Mitral.
d) Tricúspide.

24- O ato de ofertar o preservativo pode facilitar o acesso e o estabelecimento de vínculo entre a equipe de saúde
e a população, promovendo maior receptividade às ações de educação para a saúde. Sobre o fato, considere os 
itens, abaixo:

I - A transmissão sexual é a principal responsável pela maioria dos casos notificados de aids, e o preservativo 
(masculino/feminino), quando usado de maneira correta e sistemática, se constitui como principal insumo de 
prevenção, reduzindo o risco de transmissão do HIV e outras ISTs.
II - O uso de preservativos é o único método que oferece dupla proteção. Ou seja, é eficaz tanto para a redução 
do risco de transmissão do HIV e outras ISTs, quanto para contracepção. Sua segurança, no entanto, depende do
uso correto e sistemático em todas as relações sexuais.
III - Os preservativos devem ser utilizados apenas com lubrificantes à base de óleo, pois o uso de lubrificantes 
aquosos danifica o látex, aumentando o risco de ruptura.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) Todos os itens.

25- Sobre o Calendário Vacinal do Ministério da Saúde, considere a alternativa correta:

a) A Pentavalente é uma vacina oferecida em 3 doses. Ao nascer, aos 4 e 6 meses.
b) A vacina Meningocócica ACWY é oferecida em duas doses. Aos 3 e 5 meses.
c) Meninos e Meninas, a partir dos 9 anos, podem receber a primeira dose da vacina contra o HPV.
d)   A segunda dose da vacina contra Varicela é ofertada a partir dos 4 anos.
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FISIOTERAPEUTA

21- As junturas nas quais as superfícies ósseas são cobertas por uma fina camada de cartilagem hialina e se
articulam por intermédio de uma fibrocartilagem espessa são as:

a) Paráfises.
b) Sínfises.
c) Epífises.
d) Metáfises.

22- Ao avaliar a marcha, o fisioterapeuta percebe a presença de lateropulsão, quando o paciente anda, comum
em lesões no labirinto, caracterizando a marcha:

a) Claudicante.
b) Vestibular.
c) Tabética.
d) Helicópode.

23- Leia:
Com o braço do paciente apoiado sobre palma da mão do fisioterapeuta, percutir tendão do tríceps, dessa forma
busca-se identificar o reflexo tricipital. A resposta fisiológica a esse reflexo é:

a) Flexão do antebraço.
b) Extensão do antebraço.
c) Contração do tríceps.
d) Contração do bíceps.

24- Considere a alternativa que discorre sobre o Sinal do arco da corda ou manobra de Bragard:

a) avalia a flexibilidade do segmento lombar. Com o paciente em pé, faz-se uma marca na região lombar, no meio
de uma linha imaginária unindo as duas espinhas ilíacas póstero-superiores. Faz-se uma nova marca 10 cm
acima da primeira. Pede-se para o paciente fletir o tronco ao máximo, mantendo os joelhos estendidos. Mede-se a
distância entre as duas marcas. A distância normal deve ultrapassar 15 cm.
b) paciente em decúbito dorsal, pernas estendidas, musculatura relaxada. A mão esquerda do examinador deve
imobilizar o ilíaco e a mão direita, elevar o membro inferior segurando-o na altura do tornozelo.
c) variante da Lasegué. Exclui falsa-positividade. Realiza-se Lasegué até a produção de dor, retrocede-se um
pouco até o desaparecimento da dor e se efetua enérgica flexão dorsal do pé: em presença de radiculite, a dor
reaparece.
d) o examinador deve colocar a mão na espinha ilíaca póstero-superior e solicitar ao paciente que ele se incline
para trás o máximo possível. A dor aprece nos casos de artrose zigoapofisárias e estenose de canal.

25- Na Pleurite Aguda Seca, a ausculta revela:

a) MV diminuído.
b) Ressonância vocal diminuída.
c) Abolição do MV e Egofonia.
d) Atrito pleural.
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FONOAUDIÓLOGO

Questão 01.
O que é ceceio lateral?
Assinale a alternativa que contém a resposta correta. 

A) é, relativamente, raro, sendo decorrente de um insuficiente fechamento velofaríngeo, associado à retração da
língua.
B) ocorre quando a ponta da língua faz pressão sobre os incisivos centrais superiores ou no alvéolo, a corrente de
ar é dividida e observa-se um escape lateral do ar pela cavidade oral.    
C) ocorre quando o sopro respiratório é emitido, centralmente, mas a língua encontra-se mal posicionada nos
planos vertical e anteroposterior, em geral entre os dentes anteriores. 
D) ocorre quando a ponta da língua faz pressão sobre os incisivos centrais inferiores ou no alvéolo, a corrente de
ar é dividida e observa-se um escape ântero-lateral do ar pela cavidade oral.    

Questão 02.
Referente aos fonemas fricativos na pronúncia na fala, leia as alternativas abaixo e assinale a correta.

A) são os sons mais difíceis de serem distorcidos por serem contínuos e, portanto, qualquer alteração no padrão
de pressão do ar pela constrição anterior da cavidade oral pode resultar na distorção desse som.
B) são os sons mais difíceis de serem distorcidos por NÃO serem contínuos e, portanto, qualquer alteração no
padrão de pressão do ar pela constrição anterior da cavidade oral pode resultar na distorção desse som.
C) são os sons mais fáceis de serem distorcidos por serem contínuos e, portanto, qualquer alteração no padrão
de pressão do ar pela constrição anterior da cavidade oral pode resultar na distorção desse som.
D) são os sons mais fáceis de serem distorcidos por NÃO serem contínuos e, portanto, qualquer alteração no
padrão de pressão do ar pela constrição anterior da cavidade oral pode resultar na distorção desse som.

Questão 03.
Modificações estruturais da cavidade oral, tais como atresia do arco superior, má oclusão, face muito curta ou
outras alterações decorrentes de traumas ou cirurgias

A) levam, somente, ao desvio fonológico e não causam alterações fonéticas.
B)  não alteram, significativamente,  os pontos articulatórios e não levam a distorções ou imprecisões na fala,
principalmente dos fonemas fricativos.
C) alterações na aquisição fonética e fonológica podem gerar desvios de fala. O desvio fonético não tem como
principais causas as alterações de estruturas ósseas e/ou musculares, envolvidas na articulação e nas alterações
de  produção  da  fala;  portanto  as  modificações  estruturais  descritas  no  enunciado  não  alteram  os  pontos
articulatórios.
D) alteram, significativamente, os pontos articulatórios levando a distorções ou imprecisões na fala, principalmente
dos fonemas fricativos.

Questão 04.
Dentre as doenças infecciosas com risco de distúrbios auditivos está a caxumba. 
Assinale a alternativa que contém a resposta correta.

A) a parótide epidêmica é uma infecção das glândulas salivares, mais, precisamente, da glândula parótida, por um
paramixovírus denominado vírus da caxumba. A caxumba costuma acarretar deficiência auditiva sensório-neural
unilateral de início súbito,  comumente acompanhada de náuseas,  vômitos e vertigens.  Também é possível a
ocorrência de zumbido e sensação de plenitude auricular.   
B) a caxumba é uma doença exantemática, causada por um vírus RNA disseminado por fômites ou por contato
próximo. No sistema auditivo, as maiores alterações são determinadas pela caxumba congênita, que resulta da
infecção materna primária durante a gestação ou até 03 meses antes da concepção. Pode causar disacusia
sensório-neural bilateral e simétrica, geralmente severa, mais acentuada nas frequências agudas, causada pela
degeneração do órgão de Córti.  
C) a parótide epidêmica é uma infecção das glândulas salivares, mais precisamente da glândula parótida, por um
paramixobactérius denominada bactéria da caxumba. A caxumba costuma acarretar deficiência auditiva sensório-
neural bilateral de início súbito, comumente acompanhada de náuseas, vômitos e vertigens. Também é possível a
ocorrência de zumbido e sensação de plenitude auricular.   
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D) a caxumba é uma doença exantemática,  causada por uma bactéria RNA disseminada por fômites ou por
contato próximo. No sistema auditivo,  as maiores alterações são determinadas pela caxumba congênita,  que
resulta da infecção materna primária durante a gestação ou até 03 meses antes da concepção. Pode causar
disacusia sensório-neural unilateral e assimétrica, geralmente severa, mais acentuada nas frequências graves,
causada pela degeneração do órgão de Córti.  

Questão 05.
A ___________________________é uma alteração de colágeno da orelha  média.  Pode acometer  diferentes
estruturas, sendo a mais frequente na membrana timpânica, mas pode também ser identificada nos tendões dos
músculos  estapédio  e  tensor  do  tensor  do  tímpano,  nos  ligamentos  dos  ossículos,  nas  articulações  incudo-
maleolar e incudo-estapediana e até mesmo nas paredes da cavidade timpânica.  É muito comum a identificação
de placas de __________ na membrana timpânica como achados de exames, sem outras queixas do paciente. 
Leia as alternativas, abaixo, e  considere  a que apresenta o termo que preenche as lacunas, corretamente:   

A) tumoração glômica
B) timpanosclerose
C) otosclerose
D) otite média supurativa
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MÉDICO PSF

21- Com relação aos anti-hipertensivos, são diuréticos os fármacos:

a) Captopril, Enalapril e Ramipril.
b) Clonidina, Guanabenzeno, Reserpina.
c) Amilorida, Triantereno, Piretanida.
d) Doxazosina e Prazosina.

22- A Contagem de Reticulócitos diminuída levanta a suspeita clínica de:

a) anemias hipoproliferativas.
b) anemias hemolíticas.
c) hemorragia aguda.
d) doença falciforme e outras variantes.

23- Repaglinida e Nateglinida são hipoglicemiantes orais que atuam, no controle da glicemia, por:

a) Redução da produção hepática de glicose.
b) Aumento da secreção de insulina.
c) Retardo da absorção de carboidratos.
d) Aumento da sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito.

24- Diante de um resultado positivo para Hiv, o médico, entre outras, deverá orientar o paciente sobre:

I - Discutir estratégias de redução de riscos que levem em conta questões de gênero, vulnerabilidade, direitos 
reprodutivos, diversidade sexual e uso de drogas.
II - Lembrar que o resultado positivo não significa morte, ressaltando que a infecção é controlada.
III - Reforçar a necessidade do uso de preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais, e no 
caso de usuários de drogas injetáveis, reforçar a necessidade do não compartilhamento de seringas e agulhas, 
lembrando a necessidade de redução dos riscos de reinfecção e transmissão desse vírus para outras pessoas.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) Todos os itens.

25- Quando se comprime uma massa abdominal de maneira profunda e demorada, ao se reduzir a pressão da 
mão, percebe-se que a parede intestinal "desprega-se", subitamente, do bolo fecal, produzindo uma sensação 
peculiar (semelhante a uma "crepitação"), resultante da interposição de ar entre a parede intestinal e o bolo fecal, 
caracterizando o sinal semiológico de:

a) Murphy.
b) Gersuny.
c) Jobert.
d) Rovsing.
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NUTRICIONISTA

21- A triagem identifica o risco nutricional com o objetivo de realizar intervenção precoce. A aplicação é indicada, 
em até 24h ,da admissão do paciente em nível hospitalar e na primeira consulta em nível ambulatorial e domiciliar.
A triagem sinaliza precocemente pacientes que poderiam beneficiar-se da terapia nutricional. Dos vários 
instrumentos para realização da triagem, o MUST é descrito como:

a) Miniavaliação Nutricional.
b) Avaliação Subjetiva Global.
c) Instrumento de Triagem de Microcarências.
d) Instrumento de Triagem Universal de Desnutrição.

22- Na Microavaliação Nutricional, a seção de avaliação dietética envolve os seguintes parâmetros, exceto:

a) Número de refeições.
b) Ingestão de alimentos.
c) Percepção do estado nutricional.
d) Autonomia para comer sozinho.

23) Dos critérios para classificação dos níveis de assistência de nutrição, enquadra-se no nível primário:

a) Pacientes cuja doença de base ou problema não exija cuidados dietoterápicos específicos (pneumonia, gripe, 
conjuntivite, varicela).
b) Pacientes cuja doença de base ou problema não exija cuidados dietoterápicos específicos, porém apresentam 
riscos nutricionais.
c) Pacientes cuja doença de base exija cuidados dietoterápicos, mas não apresentam risco nutricional (disfagia, 
diabetes, alergia à proteína do leite de vaca, hipertensão).
d) Pacientes cuja doença de base exija cuidados dietoterápicos especializados (prematuridade, baixo peso ao 
nascer, erros inatos do metabolismo).

24- No nível secundário de assistência em nutrição, são ações propostas em nível ambulatorial:

I - Anamnese e elaboração do diagnóstico de nutrição.
II - Orientação nutricional com base no diagnóstico de nutrição.
III - Programação do retorno ou alta da nutrição.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) Todos os itens.

25- Das limitações apresentadas pelos indicadores antropométricos e de composição corporal, a avaliação da 
chanfradura para estimar a estatura necessita:

a) de composição corporal magra.
b) da extensão livre dos braços.
c) da flexão correta da coxa.
d) do paciente estar, totalmente, despido.
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PSICÓLOGO

21- Durante a entrevista, o Psicólogo percebe que o paciente evita responder às perguntas, dá respostas muito 
gerais e inespecíficas. O Psicólogo entende que se trata de uma postura:

a) Beligerante.
b) Evasiva.
c) Gliscroide.
d) Simuladora.

22- Ao analisar o prontuário de um novo paciente, você percebe, pelas anotações iniciais, que foi relatado, uma 
atitude global afetada, em uma paciente portadora de transtorno de personalidade Boderline. Essa atitude pode 
ser descrita como:

a) recusa-se a participar da entrevista, se opõe a tudo que solicitam.
b) modo de falar, gesticular e andar muito teatral e artificial.
c) comportamento caricatural, curva-se diante do entrevistador, diz “vossa excelência”.
d) difícil de encerrar a conversa, quer atenção na sua prolixidade.

23- Uma das principais contribuições da teorização kleiniana são os conceitos de posição esquizo-paranóide e 
posição depressiva. Estes são períodos normais do desenvolvimento que perpassam a vida de todas as crianças, 
tais como as fases do desenvolvimento psicossexual criadas por Freud (1905/1969). Contudo, são mais 
maleáveis do que estas fases, devido ao fato de instalarem-se por necessidade, e não por maturação biológica 
(embora a autora não deixe de considerar as fases da teoria freudiana a respeito do desenvolvimento infanto-
juvenil). De acordo com Klein, o bebê nasce imerso na posição esquizo-paranóide, cujas principais características 
são: 

I - a fragmentação do ego.
II - a divisão do objeto externo (a mãe), ou mais particularmente de seu seio, já que este é o primeiro órgão com o 
qual a criança estabelece contato, em seio bom e seio mau – o primeiro é aquele que a gratifica, infinitamente, 
enquanto o segundo, somente, lhe provoca frustração.
III - a agressividade e a realização de ataques sádicos dirigidos à figura materna.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) Todos os itens.

24- O homem é na Teoria do Campo, de acordo com Lewin, produto do meio (campo) presente e da energia que 
possui em determinado momento. O ambiente psicológico (ou ambiente comportamental) é o ambiente tal como é
percebido e interpretado pela pessoa. Mais do que isso, é o ambiente relacionado:

a) às atuais necessidades do indivíduo.
b) à motivação, à satisfação e à frustração.
c) à motivação do comportamento.
d) ao resultado da interação entre a pessoa.

25- As Famílias usuárias dos CRAS têm direito a ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e diretrizes:

a) de proteção social asseguradas pela Política Nacional de Assistência Social.
b) da ética profissional, desde que não acarrete riscos a outras pessoas.
c) das conferências municipais, estaduais e nacionais de assistência social.
d) do atendimento socioassistencial.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM

21- Sobre a Hanseníase e a Tuberculose, analise os itens, abaixo, e assinale a alternativa correta:

a) A Hanseníase é doença infecciosa, crônica, não contagiosa, de grande importância para a saúde pública.
b) A hanseníase acomete os olhos, a pele, e, sobretudo, os nervos periféricos, sem comprometimento sistêmico.
c) A tuberculose é doença infecciosa e contagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também 
denominada de bacilo de Koch.
d) Considera-se a tuberculose contagiosa somente quando afeta os pulmões.

22- Apesar de os sintomas sistêmicos serem mais intensos na influenza que nas demais infecções virais, elas
cursam com quadro clínico semelhante, daí a denominação de:

a) Doença respiratória.
b) Síndrome gripal.
c) Doença obstrutiva crônica.
d) Síndrome febril respiratória.

23- Bordetella pertussis, bacilo gram-negativo, aeróbio, não esporulado, imóvel e pequeno, provido de cápsula
(formas patogênicas) e de fímbrias, é o agente causador da:

a) Sífilis.
b) Difteria.
c) Coqueluche.
d) Doença de Lyme.

24- Observe o dispositivo, abaixo, e assinale a alternativa que o nomeie, corretamente:

Fonte: http://www.walbertosouza.com.br/2018/05/25/

a) Gastrostomia.
b) Colostomia transversa.
c) Colostomia ascendente.
d) Urostomia.

25- Lamivudina e Ribavarina são fármacos classificados como:

a) Antimicóticos.
b) Antibióticos.
c) Antiparasitários.
d) Antivirais.


