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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento pessoal 

com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais de 

corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham executado 

a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Aquarela 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 

 

Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 
 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

E se a gente quiser ele vai pousar 
 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 
 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 
 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 

Vinicius de Moraes 

 
 
01 – Aquarela é uma composição de Vinícius de 
Morais e Toquinho que constantemente é vista como 
uma canção de temática infantil em virtude de 
apresentar elementos lúdicos comuns da infância 
como lápis e tintas para desenhar. Apesar dessa 
aparente inocência, a canção é bastante profunda ao 
apresentar: 

A) Reflexões a respeito da vida profissional, sendo a 
aquarela do título a carreira desenhada pelas 
pessoas desde o começo da vida. 

B) Conceitos inerentes ao crescimento pessoal de 
alguém, como o reconhecimento da morte. 

C) Uma compreensão de que somos seres com 
dimensão espiritual, por isso é visível na canção um 
forte viés religioso. 

D) De forma muito indireta, questões de cunho sexual, 
para apresentar um didatismo nesse assunto tão 
delicado. 

E) Problemáticas familiares, por mostrar que a criança 
muitas vezes terá que construir seu próprio futuro, ou 
seja, sua própria aquarela. 

 

02 – Observe o verso extraído da canção e assinale a 
alternativa INCORRETA em relação à gramaticalidade 
dos vocábulos da frase: 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

Alternativas: 

A) “Numa” trata-se de uma contração, ou seja, a junção 
de uma preposição e um artigo em uma palavra só, 
apresentando alguma perda fonética. 

B) “Qualquer” é um pronome indefinido, sendo usado 
como um qualificativo do substantivo folha, neste 
contexto. 

C) O verbo desenhar é transitivo direto, tendo “um sol 
amarelo” como seu objeto direto. 

D) “Folha” é um substantivo derivado, por originar-se de 
outro vocábulo. 

E) “Amarelo” é um adjetivo 

 

03 – “Se” é uma partícula multifuncional na língua 
portuguesa. Assinale a alternativa que classifique 
corretamente o uso desta partícula no contexto da 
oração abaixo: 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Alternativas: 

A) Conjunção integrante 

B) Conjunção temporal 

C) Conjunção condicional 

D) Pronome reflexivo 

E) Índice de indeterminação do sujeito 

 
04 – O título “Aquarela” segundo o dicionário online 
Dicio não significa neste contexto “Pintura 
executada com tintas diluídas na água”. No entanto, 
está sendo usado para representar imageticamente 
uma ideia, um conceito. Esse recurso é conhecido 
como: 

A) Alegoria   B) Representatividade  

C) Intertextualidade   D) Ambiguidade 

E) Sinestesia  

 
05 – Pelas regras da gramática da língua portuguesa, 
existem 3 maneiras de posicionamento do pronome 
oblíquo em relação ao verbo. Próclise, quando 
aparece antes; ênclise, ao aparecer depois do verbo 
e mesóclise, quando é inserido no meio do verbo.  
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No excerto abaixo, o pronome oblíquo está situado 
antes do verbo. Isso está motivado por: 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

Alternativas: 

A) Uma tentativa do compositor de dar um tom mais 
coloquial à canção. 

B) Um erro intencional do compositor, que encarando 
sua composição como algo de temática infantil, quis 
creditar à sua obra uma linguagem típica da infância. 

C) O verbo “caber” está conjugado no presente do 
indicativo, o que é caso de ênclise. 

D) O pronome oblíquo átono “nos”, sempre é caso de 
ênclise, independente do contexto. 

E) Em virtude de ser uma frase negativa, o advérbio de 
negação “não”, é uma partícula atrativa, trazendo o 
pronome para a posição enclítica. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – Durante a madrugada do dia 10 de dezembro de 
2021, sistemas do governo sofreram um ataque 
hacker. A queda dos sistemas do SUS teve reflexos 
em todo o país. Dados de vacinação contra a Covid-
19 sumiram e um grupo chamado "Lapsus$ Group" 
assumiu a autoria do ataque cibernético. Segundo o 
Ministério da Saúde, foram comprometidos os 
seguintes sistemas, EXCETO: 

A) e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de 
Covid) 

B) Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunização (SI-PNI) – que tem informações sobre 
cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças 
no país 

C) ConecteSUS 

D) Funcionalidades como a emissão do Certificado 
Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira 
Nacional de Vacinação Digital. 

E) O aplicativo MedSUS, que apresenta a lista de 
medicamentos indicados pelo SUS. 

 

07 – A quarta fase do open banking, sistema de 
compartilhamento de dados financeiros 
supervisionado pelo Banco Central, é a última a 
entrar em operação e foi implementada em 15 de 
dezembro de 2021. Nessa nova etapa, será permitido 
o compartilhamento de informações sobre 
investimentos, seguros, previdência, entre outros. 
Em 31 maio de 2022, com autorização prévia, o 
cliente poderá compartilhar os dados transacionais 
dos produtos que integram a quarta fase. 

Com relação ao programa de implantação do Open 
Banking em 2021, leia os itens abaixo: 

I. Fase 1: Compartilhamento padronizado de dados entre 
as próprias instituições financeiras.  

II. Fase 2:  Compartilhamento de dados de serviços 
relacionados a câmbio, credenciamento, seguro, 
investimento, previdência e conta salário. Etapa também 
chamada de "open finance" 

III. Fase 3: Integração de serviços, com início de 
transações de pagamento, começando pelo PIX. 
Clientes também terão autonomia para aceitar ofertas 
de crédito, por exemplo. 

IV. Fase 4: Compartilhamento de dados de clientes 
relacionados a serviços bancários, como contas e 
cartões de crédito. Inclusão, a cada duas semanas, de 
novos topos de informações. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item IV está incorreto.  

C) Os itens II e III estão incorretos.  

D) Os itens II e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.   

 

08 – O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da 
Justiça André Mendonça tomou posse em 16 de 
dezembro de 2021 como novo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Com relação a esse assunto, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) André Mendonça é o quarto ministro indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no 
Supremo. 

B) Ele ocupará a cadeira de Marco Aurélio Mello, que se 
aposentou ao completar 75 anos. 

C) Indicado em julho deste ano, Mendonça foi 
sabatinado e aprovado pelo Senado no início de 
dezembro de 2021, por 47 votos a 32. 

D) O novo ministro do STF integrou o governo desde o 
início do mandato Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019. 
Em agosto deste ano, deixou o posto de advogado-
geral em razão da indicação para o Supremo. 

E) André Mendonça vai herdar mais de 900 processos 
que estavam sob relatoria do ministro Marco Aurélio 
Mello, que se aposentou em julho. 

 

09 – De acordo com o site oficial do município de 
Sombrio, o primeiro prefeito provisório de Sombrio 
foi: 

A) Fioravante Minatto 

B) Aminthas Melo  

C) Santelmo Borba 

D) João José Monteiro de Guimarães  

E) Vilson Francisco 

 

10 – O Congresso aprovou em 17 de dezembro de 
2021 o projeto de lei que abre crédito extraordinário 
de R$ 300 milhões no Orçamento de 2022 para o 
governo pagar o Auxílio Gás a 5,5 milhões de 
famílias. 

Com relação a este assunto e matéria publicada no 
poder360 na mesma data, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O benefício já começou a ser pago. Seu valor médio 
é de R$ 51,24, que equivale à metade do preço 
médio do botijão de 13 kg em 2021, segundo 
estimativa do Ministério de Minas e Energia.  
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B) O projeto foi aprovado por votação simbólica tanto na 
Câmara quanto no Senado. Esse tipo de votação se 
dá quando não há o registro individual dos votos de 
cada congressista.  

C) O governo editou em 3 de dezembro o decreto para 
regulamentar o programa. Deputados e senadores 
tentaram votar o texto antes, mas a falta de acordo 
para a votação de vetos presidenciais impediu o 
avanço da proposta, que precisava ser analisada em 
uma sessão conjunta entre as duas Casas.  

D) O objetivo do auxílio é diminuir o efeito da alta do 
preço do gás de cozinha sobre o orçamento das 
classes mais baixas. Só em 2021, o combustível 
subiu 36%.  

E) O benefício será pago semestralmente com valor de 
50% do preço médio do botijão de cozinha de 13 kg. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS                         

DA SAÚDE 

11 – Conforme Decreto nº 7.508, que regulamenta a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências.  

Art. 2º: Para efeito deste Decreto, considera-se: 

I. Região de Saúde 

II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

III. Portas de Entrada 

IV. Comissões Intergestores 

V. Mapa da Saúde 

Relacione: 

(     )  Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 
SUS; 

(     )  Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde; 

(     )  Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS;  

(     )  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; 

(     )  Descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) II, I, IV, V, III 

B) I, IV, V, III, II 

C) III, I, IV, II, V 

D) V, I, III, II, IV 

E) IV, II, V, III, I 

 

12 – O Pacto em Defesa do SUS envolve ações 
concretas e articuladas pelas três instâncias 
federativas no sentido de reforçar o SUS como 
política de Estado mais do que política de governos; 
e de defender, vigorosamente, os 
princípios_____________ dessa política pública, 
inscritos na Constituição Federal. 

Complete a lacuna acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) Constitucionais  B) Basilares 

C) Comunitários  D) Municipais 

E) Relativos 

 

13 – Considerando que as Diretrizes Operacionais do 
Pacto pela Saúde, instituídas pela portaria nº399/GM 
de 22 de fevereiro de 2006, alteram várias dimensões 
do funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, 
necessitando de normatizações específicas para sua 
regulamentação. Estabelecer que a construção dos 
Termos de Compromisso de Gestão Municipal, do 
DF, Estadual e Federal deve ser um processo de 
negociação e apoio entre os entes federados 
diretamente envolvidos, sendo estes, EXCETO: 

A) Gestores municipal e estadual para o Termo de 
Compromisso de Gestão Municipal; 

B) Gestores estadual e federal para o Termo de 
Compromisso de Gestão Estadual e do DF; 

C) Gestores federal, municipal e estadual para o Termo 
de Compromisso de Gestão Federal; 

D) O Ministério da Saúde apoiará a negociação do 
Termo de Compromisso de Gestão Municipal, junto 
ao município e estado, quando solicitado; 

E) Os gestores municipais não devem acompanhar o 
processo de construção do Termo Estadual. 

 

14 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
___________ ou _____________e, aproximadamente, 
20% dos casos detectados requerem atendimento 
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, 
dos quais 5% podem necessitar de suporte 
ventilatório. 

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) Assintomático ou sem sintomas  

B) Assintomáticos ou oligossintomáticos 

C) Oligossintomáticos ou problemático 

D) Problemático e sem sintomas 

E) Sistemático ou Oligossintomáticos 

 

15 – Compete às Secretarias Municipais de Saúde a 
coordenação do componente municipal da Atenção 
Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de 
acordo com a política, diretrizes e prioridades 
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estabelecidas, sendo responsabilidades dos 
Municípios e do Distrito Federal, EXCETO: 

A) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações 
de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas 
pelo estado e pela União; 

B) Programar as ações da Atenção Básica a partir de 
sua base atual de acordo com as variações da saúde 
identificadas em sua área, 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) Estabelecer e adotar mecanismos de 
encaminhamento responsável pelas equipes que 
atuam na Atenção Básica de acordo com as 
necessidades de saúde das pessoas, mantendo a 
vinculação e coordenação do cuidado; 

E) Manter atualizado mensalmente o cadastro de 
equipes, profissionais, carga horária, serviços 
disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
vigente, conforme regulamentação específica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

16 – A administração pública somente poderá 
rescindir unilateralmente o contrato do Agente 
Comunitário de Saúde, de acordo com o regime 
jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma 
das seguintes hipóteses, EXCETO: 

A) Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 
482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 

B) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas; 

C) Necessidade de redução de quadro de pessoal, por 
excesso de despesa, nos termos da Lei nº 9.801, de 
14 de junho de 1999; 

D) Insuficiência de desempenho, apurada em 
procedimento no qual se assegurem pelo menos um 
recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que 
será apreciado em quinze dias, e o prévio 
conhecimento dos padrões máximos exigidos para a 
continuidade da relação de emprego, 
obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as 
peculiaridades das atividades exercidas. 

E) No caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato 
também poderá ser rescindido unilateralmente em 
função de apresentação de declaração falsa de 
residência. 

 

17 – Conforme a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, a  Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
_______ com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde.  

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Três anos 

B) Quatro anos 

C) Dois anos 

D) Um ano 

E) Seis meses 

 

18 – O Brasil é composto por regiões e estados 
muito distintos entre si. Desse modo, as diferenças 
culturais e as condições físicas de cada lugar fazem 
com que os brasileiros sejam um povo muito 
diferente entre si. No entanto, ao fazer uma análise 
ampla, é possível identificar as doenças mais 
comuns no país.  

Assinale a alternativa onde as informações não 
condizem com a doença: 

A) A DIABETES é uma doença que surge quando há 
uma falha na produção da insulina no sangue, uma 
substância importante para controlar as taxas de 
açúcar no sangue, mantendo os níveis ideais. 

B) O ALZHEIMER é uma doença ocorre quando uma 
obstrução ou redução brusca do fluxo de sangue em 
uma artéria do cérebro acarreta em uma falha na 
circulação do sangue. 

C) A ASMA é uma inflamação crônica dos pulmões que 
leva a uma produção de grande quantidade de muco, 
o que dificulta a respiração. 

D) A AIDS é uma doença transmitida através do contato 
com sangue infectado ou prática de sexo sem o uso 
de preservativo. Assim, essa doença ocorre quando o 
vírus do HIV atinge um estágio avançado dentro do 
corpo humano, atacando o sistema imunológico. 

E) A DEPRESSÃO é um transtorno mental que leva a 
pessoa a sentir uma tristeza profunda e perder o 
interesse em atividades que antes eram prazerosas. 

 

19 – No modelo de atenção em saúde fundamentado 
na assistência multiprofissional em saúde da família, 
são consideradas atividades típicas do Agente 
Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de 
atuação a realização de visitas domiciliares regulares 
e periódicas para acolhimento e acompanhamento, 
EXCETO: 

A) Da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério; da 
pessoa em sofrimento psíquico; 

B) Da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; da 
pessoa com sinais ou sintomas de alteração na 
cavidade bucal; 

C) Da criança, verificando seu estado vacinal e a 
evolução de seu peso e de sua altura; dos grupos 
homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações 
de educação para promover a saúde e prevenir 
doenças; 

D) Do adolescente, identificando suas necessidades e 
motivando sua participação em ações de educação 
em saúde;  



  

www.psconcursos.com.br                                                                                                                       PROCESSO SELETIVO 002/2021 – SOMBRIO / SC. 

Página 5 
 

E) Da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção 
de quedas e acidentes domésticos e motivando sua 
participação exclusiva nas atividades coletivas. 

 

20 – Com relação a promoção da saúde e prevenção 
de doenças e agravos, independentemente de seu 
local de atuação (presencialmente ou por 
teleatendimento), as orientações de prevenção do 
contágio pelo coronavírus, para a população, são as 
mesmas.  

Sendo assim, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Evitar a circulação na rua, quando for inevitável, usar 
máscaras faciais. A utilização de escudo facial (face 
shield) pode ser complementar à máscara, no entanto 
pode se utilizar isoladamente, pois fornece proteção 
respiratória adequada. 

(     )  Lavar frequente das mãos com água e sabão, em 
especial após contato com superfícies de ambientes 
comuns (internos ou externos ao domicílio) Na 
indisponibilidade destes recursos, orientar o uso de álcool 
em gel 70% quando disponível. 

(     )  Evitar levar as mãos a mucosas do rosto (boca, nariz e 
olhos), se for necessário, higienizar as mãos antes; 

(     )  Orientar sobre a etiqueta respiratória (cobrir com um lenço   
a boca e o nariz ao espirrar ou tossir, pode-se utilizar a 
parte interna do braço próxima ao cotovelo). 

A sequência correta é; 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, V 

C) V, F, V, F 

D) V, V, F, V 

E) F, V, F, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
VIGILANTE SANITÁRIO  

16 – Incumbe à Agência, respeitada a legislação em 
vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os 
produtos e serviços que envolvam risco à saúde 
pública. Consideram-se bens e produtos submetidos 
ao controle e fiscalização sanitária pela Agência 
EXCETO:  

A) Medicamentos de uso humano, suas substâncias 
ativas e demais insumos, processos e tecnologias; 

B) Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus 
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, 
limites de contaminantes orgânicos, resíduos de 
agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 

C) Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 
saneantes destinados à higienização, desinfecção ou 
desinfestação em ambientes domiciliares, 
hospitalares e coletivos; 

D) Conjuntos, reagentes e insumos destinados a 
diagnóstico; equipamentos e materiais médico-
hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de 
diagnóstico laboratorial e por imagem; 

E) Imunobiológicos e suas substâncias negativas, 
sangue e hemoponentes; órgãos, tecidos humanos e 
veterinários para uso em transplantes ou 
reconstituições; 

17 – Para que a vigilância sanitária possa cumprir 
seu o papel e suas responsabilidades, destacando 
que deve zelar para que o interesse público se 
sobreponha aos interesses privados, é necessário 
que disponha de instrumentos e algumas 
prerrogativas que garantam a imposição de sua 
vontade sobre a vontade dos particulares. Essas 
prerrogativas são os chamados poderes da 
Administração Pública. Os poderes administrativos 
nascem com a administração e podem ser 
classificados de acordo com seus objetivos.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Poder Vinculado  

2. Poder Discricionário   

3. Poder Disciplinar  

4. Poder Hierárquico   

5. Poder Normativo ou Regulamentar  

Coluna 2: 

(     )  Faculta ao administrador público fazer uma escolha na 
prática do ato administrativo. 

(     )  Por haver diferentes instâncias dentro da Administração 
Pública, são permitidos os “recursos hierárquicos”, que 
permitem a revisão do ato administrativo pela própria 
Administração Pública. 

(     )  Permite à Administração Pública estabelecer norma para 
a conduta do particular, impondo restrições e formas 
específicas para a prática de determinados atos. 

(     )  É o que cabe à Administração Pública para apurar 
infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e 
demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

(     )  A ação do administrador público deve, necessariamente, 
explicitar as razões fáticas e jurídicas que o levaram a 
praticar o ato. 

Está CORRETA a sequência; 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 4, 1, 2, 3, 5 

C) 3, 5, 4, 2, 1 

D) 2, 4, 5, 3, 1 

E) 5, 2, 1, 3, 4 

 

18 – No controle do processo de desinfecção da 
água por meio da cloração, cloraminação ou da 
aplicação de dióxido de cloro devem ser observados 
os tempos de contato e os valores de concentrações 
residuais de desinfetante na saída do tanque de 
contato. No caso da desinfecção com o uso de 
ozônio, deve ser observado o produto concentração 
e tempo de contato (CT) de ______ para temperatura 
média da água igual a 15º C. 

Complete a lacuna acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 0,15 mg.min/L 

B) 0,10 mg.min/L 

C) 0,16 mg.min/L 

D) 0,20 mg.min/L 

E) 0,18 mg.min/L 
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19 – Conforme decreto n° 23.663, de 16 de outubro 
de 1984 que fala sobre as Infrações e Penalidades, 
fica instituída que a pessoa será considerada 
automaticamente reabilitada, para efeitos da 
reincidência, ___ após o cumprimento da penalidade, 
caso não tenha voltado a cometer, nesse período, 
nova infração.  

A) Três anos   B) Dois anos 

C) Um ano   D) Quatro anos 

E) Seis meses 

 

20 – Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA - 
RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, o 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 
(RSS) é constituído por um conjunto de 
procedimentos de gestão. Estes procedimentos são 
planejados e implementados a partir de bases 
científicas e técnicas, normativas e legais, com o 
objetivo de minimizar a produção de resíduos de 
serviços de saúde e proporcionar aos resíduos 
gerados, um encaminhamento seguro, de forma 
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais 
e do meio ambiente.  

Conforme esta RDC é correto afirmar, EXCETO: 

A) Resíduos químicos no estado líquido devem ser 
submetidos a tratamento específico, sendo vedado o 
seu encaminhamento para disposição final em 
aterros. 

B) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com 
microorganismos vivos ou atenuados, incluindo 
frascos de vacinas com expiração do prazo de 
validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com 
restos do produto, agulhas e seringas, não 
necessitam ser submetidos a tratamento antes da 
disposição final. 

C) Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 
resíduos provenientes de animais submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações, e os 
cadáveres de animais suspeitos de serem portadores 
de microrganismos de relevância epidemiológica e 
com risco de disseminação, que foram submetidos ou 
não a estudo anátomo-patológico ou confirmação 
diagnóstica, devem ser submetidos a tratamento 
antes da disposição final. 

D) Os rejeitos radioativos devem ser segregados de 
acordo com a natureza física do material e do 
radionuclídeo presente, e o tempo necessário para 
atingir o limite de eliminação, em conformidade com a 
norma NE - 6.05 da CNEN. Os rejeitos radioativos 
não podem ser considerados resíduos até que seja 
decorrido o tempo de decaimento necessário ao 
atingimento do limite de eliminação. 

E) O processo de autoclavação aplicado em laboratórios 
para redução de carga microbiana de culturas e 
estoques de microrganismos está dispensado de 
licenciamento ambiental, ficando sob a 
responsabilidade dos serviços que as possuírem, a 
garantia da eficácia dos equipamentos mediante 
controles químicos e biológicos periódicos 
devidamente registrados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

16 – Em relação a história da odontologia, classifique 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Em 1728, Pierre Fauchard, considerado o “pai da 
odontologia moderna”, publicou a obra “Tratado dos 
dentes para cirurgiões dentistas”, onde descrevia a 
anatomia oral, técnicas para remover cáries e 
restaurações. 

(     )  Foi no ano de 1900 que a odontologia deixou de ser 
somente usada para a cura e começou a ser vista como 
uma forma de prevenção. 

(     )  Em 1810, surgem as primeiras cadeiras de dentista mais 
confortáveis nos Estados Unidos, com uma bandeja 
acoplada para facilitar o trabalho dos profissionais. 

(     )  A odontologia como conhecemos hoje levou séculos para 
ser aperfeiçoada, mas já no período pré-histórico existem 
registros de possíveis ferramentas rudimentares que eram 
usadas para o tratamento dos dentes. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V; F; V; V.   B) F; V; F; V. 

C) F; F; V; V.   D) V; V; F; V. 

E) V; V; V; V.  

 

17 – Denominada como dentição decídua, ela 
influencia no desenvolvimento da fala, mastigação e 
oclusão. Já nos seis meses de vida, o bebê começa a 
apresentar os primeiros incisivos centrais inferiores. 
Ao todo, constituem-se ____ de leite na boca da 
criança até, aproximadamente, os _____ de idade. 
Após essa época, é iniciado a etapa de dentição 
mista, no qual os decíduos convivem e estão sendo 
substituídos pelos permanentes.  

Complete a frase acima com a sentença CORRETA: 

A) 24 dentes; oito anos. 

B) 22 dentes; dez anos. 

C) 32 dentes; sete ano. 

D) 20 dentes; seis anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 

 

18 – Uma cárie é um problema sério de saúde bucal, 
que, se não for tratado da maneira correta, pode 
resultar até na perda do dente afetado. Para que haja 
uma prevenção adequada, é CORRETO afirmar, 
EXCETO: 

A) Na hora de higienizar os dentes, o fio dental é um 
recurso indispensável. 

B) É necessário força na escovação para uma limpeza 
efetiva. 

C) É preciso trocar a escova de dentes com 
regularidade. 

D) A utilização de flúor deve ser orientada por um 
profissional. 

E) A água também é um componente importante para a 
higiene bucal. Isso porque ela ajuda a manter o ph da 
boca e os níveis de salivação, o que contribui para 
uma eliminação mais rápida dos restos de comida e 
de sujeira. 

https://sorrisologia.com.br/w/dentes-de-leite-em-adolescentes-e-possivel_a3970
https://sorrisologia.com.br/w/dentes-de-leite-em-adolescentes-e-possivel_a3970
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19 – Regulamentada pela Lei de nº 11.889 de 24 de 
dezembro de 2008, o Técnico em Saúde Bucal (TSB) 
é um profissional devidamente habilitado para atuar 
no campo da odontologia no Brasil, sob a orientação 
e supervisão do Cirurgião-Dentista (CD), estando 
preparado para, EXCETO: 

A) Executar tarefas auxiliares no atendimento 
odontológico. 

B) Atuar na promoção, prevenção e controle das 
doenças bucais. 

C) Exercer a atividade de forma autônoma. 

D) Supervisionar ou mesmo exercer as atividades do 
Auxiliar em Saúde Bucal. 

E) Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar 
em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde. 

 

20 – A limpeza de instrumentos é um passo 
fundamental para obter a esterilização e assim evitar 
as infecções em todos os serviços de saúde.  

Em relação a higienização e limpeza dos 
equipamentos odontológicos, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Após terminar o atendimento, coloque todos os 
instrumentais utilizados no procedimento em uma cuba 
fechada e borrife de 1 a 2 vezes o detergente enzimático 
com PH balanceado. 

(     )  Usando as luvas de borracha, faça a limpeza dos 
instrumentos sob imersão na solução de detergente, 
utilizando escovas de cabo longo que evitam a 
proximidade da sua mão com a ponta cortante do 
instrumento. 

(     )  Para a lavagem dos instrumentos na lavadora 
ultrassônica, deposite os materiais e ative um ciclo. A 
princípio, 8 minutos já são suficientes para a limpeza da 
maioria dos instrumentos, mas é importante sempre 
realizar a inspeção visual dos materiais após o clico e, se 
necessário, aumentar o tempo. 

(     )  Para preparar a solução do detergente enzimático, utilize 
uma jarra para medir a água.  Já o detergente enzimático 
deve ser medido em uma seringa, por ser mais precisa do 
que a própria tampa da embalagem, comumente utilizada. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V; F; V; V.   B) F; V; F; V. 

C) F; F; V; V.   D) V; V; F; V. 

E) V; V; V; V.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
PSICÓLOGO 

16 – O psicólogo poderá intervir na prestação de 
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 
por outro profissional, nas seguintes situações, 
EXCETO: 

A) A pedido do profissional responsável pelo serviço; 

B) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou 
usuário do serviço, sem necessidade dar ciência ao 
profissional; 

C) Quando informado expressamente, por qualquer uma 
das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 
serviço; 

D) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

E) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal. 

 

17 – Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF 
tem como objetivo de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de 
Saúde da Família na rede de serviços e o processo 
de territorialização e regionalização a partir da 
atenção básica. Para implantar os NASF, os 
Municípios e o Distrito Federal devem elaborar 
Projeto de Implantação, contemplando: 

I. O território de atuação, formado por áreas contíguas de 
equipes de Atenção Básica/Saúde da Família; 

II. As principais atividades a serem desenvolvidas, a forma 
de contratação e a carga horária dos profissionais; 

III. A identificação das Equipes Saúde da Família - ESF 
vinculadas aos NASF; 

IV. Descrição dos investimentos necessários à adequação 
da Unidade de Saúde para o bom desempenho das 
ações dos NASF. 

Assinale a alternativa que contém os itens 
CORRETOS: 

A) Apenas os itens I e III 

B) Apenas os itens II, III e IV 

C) Apenas os itens I e IV 

D) Apenas os itens I, II e IV 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

18 – Conforme Legislação em Saúde Mental 1990 – 
2004, as Cooperativas Sociais, constituídas com a 
finalidade de inserir as pessoas em desvantagens no 
mercado econômico, por meio do trabalho, 
fundamentam-se no interesse geral da comunidade 
em promover a pessoa humana e a integração social 
dos cidadãos. Consideram-se pessoas em 
desvantagens, para os efeitos desta lei, EXCETO: 

A) Os deficientes físicos e sensoriais; 

B) Os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas 
independentes de acompanhamento psiquiátrico 
intermitente, e os egressos de hospitais psiquiátricos; 

C) Os dependentes químicos; os egressos de prisões; 

D) Os condenados a penas alternativas à detenção; 

E) Os adolescentes em idade adequada ao trabalho e 
situação familiar difícil do ponto de vista econômico, 
social ou afetivo. 

 

19 – No que dispõe a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, a assistência social tem por objetivos a 
proteção social, que visa à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de 
riscos, especialmente:  

Marque a alternativa INCORRETA:   

A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;                    

B) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

https://blog.dentalspeed.com/para-que-serve-o-detergente-enzimatico/
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C) A promoção da integração ao mercado de trabalho;         

D) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária;  

E) A garantia de 1/2 (meio) salário-mínimo de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

 

20 – O benefício de prestação continuada em que a 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 dispõe, deve 
ser revisto a cada __________ para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem.  

Assinale a alternativa que completa a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) 1 (um) ano   B) 3 (três) anos 

C) 2 (dois) anos  D) 5 (cinco) anos 

E) 4 (quatro) anos           

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

16 – Vacinação é um assunto de extrema 
importância. Não só para as crianças, mas também 
para as gestantes, visto que passarão os primeiros 
anticorpos para o bebê. Além da proteção do próprio 
indivíduo, a vacinação é um ato de civilidade, que 
contribui para a diminuição de diversas doenças 
entre a população em geral.  

Das vacinas abaixo assinale a alternativa que 
corresponda a uma vacina CONTRAINDICADA na 
gestação: 

A) Influenza.   B) Varicela. 

C) dTpa.   D) Hepatite B. 

E) dT. 
 

17 – A terminologia “Infecções Sexualmente 
Transmissíveis” (IST) passa a ser adotada em 
substituição à expressão “Doenças Sexualmente 
Transmissíveis” (DST), em consonância com a 
utilização internacional empregada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), pela Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), pela sociedade 
científica e por alguns países. Nesse contexto, alerta-
se a população sobre a possibilidade de ter e 
transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e 
sintomas, o que aponta para estratégias de atenção 
integral, eficaz e resolutiva. Assinale a alternativa 
abaixo que NÃO corresponda a uma IST: 

A) Clamídia. 

B) Gonorreia. 

C) Hepatite C. 

D) Leishmaniose Tegumentar. 

E) Sífilis. 
 

18 – A administração de medicamentos é uma das 
atividades que a enfermagem desenvolve com muita 
frequência, requerendo muita atenção e sólida 
fundamentação técnico-científica para subsidiá-lo na 

realização de tarefas correlatas, pois envolve uma 
sequência de ações que visam a obtenção de 
melhores resultados no tratamento do paciente, sua 
segurança e a da instituição na qual é realizado o 
atendimento.  

Em relação a administração de medicamentos, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  Visando administrar medicamentos de maneira segura, a 
enfermagem tradicionalmente utiliza a regra de 
administrar o medicamento certo, a dose certa, o paciente 
certo, a via certa e a hora certa. 

(     )  Todo medicamento administrado deve ser registrado e 
rubricado na prescrição. Nas aplicações parenterais não é 
necessário anotar o local de administração. 

(     )  As medicações devem ser administradas sob prescrição 
médica, mas em casos de emergência é aceitável fazê-las 
sob ordem verbal (quando a situação estiver sob controle, 
todas as medicações usadas devem ser prescritas pelo 
médico e checadas pelo profissional de enfermagem que 
fez as aplicações). 

(     ) Convencionalmente, quando o medicamento não foi 
administrado por algum motivo o horário correspondente 
deve ser circundado (rodeado, bolado) à caneta e a 
justificativa devidamente anotada no prontuário do 
paciente. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V; F; V; V.   B) F; V; F; V. 

C) F; F; V; V.   D) V; V; F; V. 

E) V; V; V; V.  

 

19 – As mulheres podem se prevenir do câncer de 
cólo de útero com a vacinação contra o HPV antes do 
início da vida sexual e fazendo o exame preventivo 
(de Papanicolaou ou citopatológico), que pode 
detectar as lesões precursoras. Quando essas 
alterações que antecedem o câncer são identificadas 
e tratadas é possível prevenir a doença em 100% dos 
casos. O exame deve ser feito preferencialmente 
pelas mulheres entre ___________ anos, que têm ou 
já tiveram atividade sexual. Os dois primeiros 
exames devem ser feitos com intervalo de um ano e, 
se os resultados forem normais, o exame passará a 
ser realizado a cada _________ anos. 

Assinale a alternativa que complete as lacunas 
respectivamente e de forma CORRETA: 

A) 20 e 68; dois. 

B) 21 e 60; quatro 

C) 25 e 64; três. 

D) 23 e 69; cinco 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

20 – O Teste do Pezinho é um exame realizado a 
partir do sangue coletado do calcanhar do recém-
nascido através de uma punção com lanceta estéril e 
descartável. A realização do teste é obrigatória em 
todo o território nacional e a coleta deve ser feita no 
momento da alta hospitalar. O objetivo do exame é 
detectar, de maneira mais efetiva, doenças genéticas 
e metabólicas que podem desencadear a deficiência 
intelectual comprometendo a saúde da criança.  
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O período ideal para a coleta é: 

A) O teste deve ser realizado após às primeiras 24h até 
o 10º dia de vida do recém-nascido. 

B) O teste deve ser realizado após às primeiras 72h até 
o 10º dia de vida do recém-nascido. 

C) O teste deve ser realizado após às primeiras 72h até 
o 11º dia de vida do recém-nascido. 

D) O teste deve ser realizado após às primeiras 48h até 
o 5º dia de vida do recém-nascido. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ENFERMEIRO 

16 – O cálculo de gotejamento da medicação é um 
dos pontos fundamentais para garantir a correta 
dose ao paciente conforme a medicação prescrita 
pelo médico. Esse processo pode viabilizar a 
efetividade ou causar danos ao paciente. Sabendo 
dessa complexidade, é essencial calcular 
adequadamente o gotejamento dos medicamentos 
administrados e escolher o equipo ideal para cada 
tipo de tratamento, além de acompanhar a resposta 
do paciente. Dessa forma, o enfermeiro terá certeza 
de que o medicamento está sendo administrado na 
velocidade preconizada pela prescrição médica, e 
qualquer anormalidade será imediatamente relatada 
ao profissional responsável.  

Para correr 3 frascos de soro fisiológico de 1000ml 
em 24 horas, qual o número CORRETO de gts/min? 

A) 54 gts/min. 

B) 35 gts/min. 

C) 42 gts/min. 

D) 24 gts/min. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

17 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
são frequentes, têm múltiplas etiologias e 
apresentações clínicas, e causam impacto na 
qualidade de vida das pessoas, nas relações 
pessoais, familiares e sociais. O diagnóstico e 
tratamento das pessoas com IST e de suas parcerias 
sexuais interrompe a cadeia de transmissão, 
prevenindo outras infecções e possíveis 
complicações.  

Correlacione as colunas abaixo conforme o agente 
etiológico e a possível infecção: 

1. Chlamydia trachomatis 
(sorovars L1, L2 e L3) 

(    ) Cancroide. 

2. Haemophilus ducreyi (    ) Donovanose. 

3. Klebsiela granulomatis (    ) Sífilis. 

4. Treponema pallidum (    ) Linfogranumoma venéreo. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3; 4; 2; 1.   B) 4; 1; 3; 2. 

C) 1; 3; 2; 4.   D) 2; 3; 4; 1. 

E) 4; 2; 1; 3. 

18 – Toda gestante tem direito a realizar exames e 
acompanhamento pré-natal para que seu filho nasça 
com segurança. O atendimento deve ser realizado 
por médico especialista ou enfermeiro obstetra e 
completamente fornecido pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde). Esse acompanhamento começa inclusive 
com o exame de confirmação de gravidez. Conforme 
a portaria vigente para as consultas de pré-natal pelo 
SUS, qual o número mínimo de consultas que uma 
gestante deverá realizar? 

A) Dez. 

B) Oito. 

C) Dezesseis. 

D) Vinte. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
   

19 – O exame preventivo do câncer do colo do útero 
(Papanicolau) é a principal estratégia para detectar 
lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce da 
doença. O exame pode ser feito em postos ou 
unidades de saúde da rede pública e sua realização 
periódica permite reduzir a ocorrência e a 
mortalidade pela doença. A faixa etária para a 
detecção preconizada pelo ministério da saúde é de: 

A) 25 e 64 

B) 21 e 60 

C) 20 e 68 

D) 23 e 69 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

20 – As vacinas contra a covid-19 foram 
desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. 
Os estudos comprovam a eficácia e a segurança de 
diferentes tipos de vacina, desenvolvidas a partir de 
tecnologias que já existiam e de novas tecnologias, 
que representam inovações importantes para o 
futuro tratamento de várias doenças.  

Em relação às vacinas para covid-19, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A vacina Pfizer tem quantidade de doses para 
imunização de duas doses. A segunda dose deve ser 
aplicada com um intervalo maior ou igual há 21 dias 
após a primeira.  

B) A vacina coronavac é da tecnologia de RNA 
mensageiro sintético. 

C) A vacina Astrazeneca tem quantidade de doses para 
imunização de duas doses. A segunda dose deve ser 
aplicada entre 4 e 12 semanas após a primeira.  

D) A vacina Janssen tem a faixa etária autorizada a 
partir de 18 anos. 

E) A vacina astrazenica da fiocruz teve seu registro 
concedido em 12/03/2021 e sua tecnologia: vetor 
adenovírus recombinante. 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO  

16 – Conforme o ministério da saúde para 
rastreamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em 

https://www.ceen.com.br/prescricao-medica/
https://www.ceen.com.br/prescricao-medica/
https://www.ceen.com.br/cuidados-de-enfermagem/
https://www.ceen.com.br/administracao-de-medicamentos/
https://www.ceen.com.br/administracao-de-medicamentos/
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Adultos recomendam-se, para todo adulto com idade 
≥ a ___________, quando presente na Unidade de 
Atenção Primária para consulta, atividades 
educativas, procedimentos, entre outros; se não 
houver registro no prontuário de ao menos uma 
verificação da PA nos últimos ____________, 
verificar e registrar a PA. O rastreamento deve ser 
realizado por toda a equipe multidisciplinar. 
Complete a frase acima com a sentença CORRETA: 

A) 16 anos; dois anos. 

B) 19 anos; três anos. 

C) 17 anos; um ano. 

D) 18 anos; dois anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

17 – Conforme a Lei nº 13.787, que dispõe sobre a 
digitalização e a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda, o armazenamento e o 
manuseio de prontuário de paciente, em seu art. 6º, 
decorrido o prazo mínimo de quantos anos a partir 
do último registro, os prontuários em suporte de 
papel e os digitalizados poderão ser eliminados? 

A) 20 anos. 

B) 15 anos. 

C) 25 anos. 

D) 10 anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

18 – O Código de Ética Médica contém as normas 
que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a 
ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o 
conhecimento advindo do estudo da medicina.  

Em relação ao código de ética médica, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e 
atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. 
Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua 
dignidade e integridade. 

(     )  É vetado ao médico apontar falhas em normas, contratos 
e práticas internas das instituições em que trabalhe 
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou 
prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, 
devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina 
de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, 
quando houver. 

(     )  Quando envolvido na produção de conhecimento 
científico, o médico agirá com isenção, independência, 
veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício 
para os pacientes e para a sociedade. 

(     )  É direito do médico internar e assistir seus pacientes em 
hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou 
não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, 
respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho 
Regional de Medicina da pertinente jurisdição. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V; V; F; V.   B) F; V; F; V. 

C) F; F; V; V.   D) V; F; V; V. 

E) V; V; V; V.  

19 – O sarampo é uma doença viral, infecciosa 
aguda, potencialmente grave, transmissível, 
extremamente contagiosa e bastante comum na 
infância. A viremia provoca uma vasculite 
generalizada, responsável pelo aparecimento das 
diversas manifestações clínicas. Sendo assim, seu 
período de incubação é de: 

A) Geralmente de 10 dias, podendo variar entre 7 e 18 
dias. 

B) Geralmente de 5 dias, podendo variar entre 6 e 10 
dias. 

C) Geralmente de 2 dias, podendo variar entre 3 e 5 
dias. 

D) Geralmente de 20 dias, podendo variar entre 18 e 24 
dias. 

E) Nenhuma das afirmativas estão corretas. 
 

20 – O Ministério da Saúde estabelece a Lista 
Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados em todo o território 
nacional. A ocorrência de suspeita ou confirmação 
de eventos de saúde pública, doenças e agravos 
listados a notificação de surto, são de comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos 
médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados.  

Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma 
doença de Notificação Compulsória Imediata: 

A) Acidentes por animais peçonhentos. 

B) Doença de Creutzfeldt-Jakob. 

C) Febre Amarela. 

D) Tuberculose. 

E) Leptospirose. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO PEDIATRA 

16 – Conforme o ministério da saúde para 
rastreamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em 
Adultos recomendam-se, para todo adulto com idade 
≥ a ___________, quando presente na Unidade de 
Atenção Primária para consulta, atividades 
educativas, procedimentos, entre outros; se não 
houver registro no prontuário de ao menos uma 
verificação da PA nos últimos ____________, 
verificar e registrar a PA. O rastreamento deve ser 
realizado por toda a equipe multidisciplinar. 
Complete a frase acima com a sentença CORRETA: 

A) 16 anos; dois anos. 

B) 19 anos; três anos. 

C) 17 anos; um ano. 

D) 18 anos; dois anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

17 – Conforme a Lei nº que dispõe sobre a 
digitalização e a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda, o armazenamento e o 
manuseio de prontuário de paciente, em seu art. 6º, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.787-2018?OpenDocument
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decorrido o prazo mínimo de quantos anos a partir 
do último registro, os prontuários em suporte de 
papel e os digitalizados poderão ser eliminados? 

A) 20 anos. 

B) 15 anos. 

C) 25 anos. 

D) 10 anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

18 – O Código de Ética Médica contém as normas 
que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a 
ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o 
conhecimento advindo do estudo da medicina.  

Em relação ao código de ética médica, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e 
atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. 
Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua 
dignidade e integridade. 

(     )  É vetado ao médico apontar falhas em normas, contratos 
e práticas internas das instituições em que trabalhe 
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou 
prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, 
devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina 
de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, 
quando houver. 

(     )  Quando envolvido na produção de conhecimento 
científico, o médico agirá com isenção, independência, 
veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício 
para os pacientes e para a sociedade. 

(     )  É direito do médico internar e assistir seus pacientes em 
hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou 
não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, 
respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho 
Regional de Medicina da pertinente jurisdição. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V; V; F; V  B) F; V; F; V         C) F; F; V; V 

D) V; F; V; V  E) V; V; V; V  
 

19 – Recém-nascidos infectados (Toxoplasmose 
Congênita), cerca de 85% dos casos não apresentam 
sinais clínicos evidentes ao nascimento. No entanto, 
essas crianças podem indicar alterações como 
restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, 
anormalidades visuais e neurológicas. Sequelas 
tardias são mais frequentes na toxoplasmose 
congênita não tratada. Há casos relatados de 
surgimento de sequelas da doença, não 
diagnosticadas previamente, ocorrendo apenas na 
adolescência ou na idade adulta.  

Conforme o Ministério da Saúde os Medicamentos 
utilizados para tratamento da toxoplasmose 
congênita, individualmente ou associados durante o 
primeiro ano de vida são, EXCETO? 

A) Sulfadiazina 500mg. 

B) Pirimetamina 25mg. 

C) Ácido folínico 15mg. 

D) Prednisona ou prednisolona. 

E) Doxiciclina 100 mg. 
 

20 – A vacina contra meningite disponível para 
adolescentes previne contra 4 sorogrupos da doença 
(A, C, W e Y). Entre os sorogrupos com importância 
epidemiológica na distribuição da doença 
meningocócica. A vacinação é considerada a forma 
mais eficaz na prevenção desses problemas e a 
vacina está incluída no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde, com o intuito de 
reduzir o número de portadores da bactéria em 
nasofaringe. Quais faixas etárias foram 
contempladas para vacina da Meningo C conjugada 
no ano de 2021? 

A) Adolescentes de 10 a 11 anos 

B) Adolescentes de 11 a 12 anos 

C) Adolescentes de 12 a 14 anos 

D) Adolescentes de 11 a 13 anos 

E) Adolescentes de 10 a 14 anos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO PSIQUIATRA 

16 – Conforme o ministério da saúde para 
rastreamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em 
Adultos recomendam-se, para todo adulto com idade 
≥ a ___________, quando presente na Unidade de 
Atenção Primária para consulta, atividades 
educativas, procedimentos, entre outros; se não 
houver registro no prontuário de ao menos uma 
verificação da PA nos últimos ____________, 
verificar e registrar a PA. O rastreamento deve ser 
realizado por toda a equipe multidisciplinar.  
Complete a frase acima com a sentença CORRETA: 

A) 16 anos; dois anos. 

B) 19 anos; três anos. 

C) 17 anos; um ano. 

D) 18 anos; dois anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

17 – Conforme a Lei nº 13.787, que dispõe sobre a 
digitalização e a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda, o armazenamento e o 
manuseio de prontuário de paciente, em seu art. 6º, 
decorrido o prazo mínimo de quantos anos a partir 
do último registro, os prontuários em suporte de 
papel e os digitalizados poderão ser eliminados? 

A) 20 anos. 

B) 15 anos. 

C) 25 anos. 

D) 10 anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

18 – O Código de Ética Médica contém as normas 
que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a 
ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o 
conhecimento advindo do estudo da medicina.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.787-2018?OpenDocument
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Em relação ao código de ética médica, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e 
atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. 
Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua 
dignidade e integridade. 

(     )  É vetado ao médico apontar falhas em normas, contratos 
e práticas internas das instituições em que trabalhe 
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou 
prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, 
devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina 
de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, 
quando houver. 

(     )  Quando envolvido na produção de conhecimento 
científico, o médico agirá com isenção, independência, 
veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício 
para os pacientes e para a sociedade. 

(     )  É direito do médico internar e assistir seus pacientes em 
hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou 
não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, 
respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho 
Regional de Medicina da pertinente jurisdição. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V; V; F; V  B) F; V; F; V         C) F; F; V; V 

D) V; F; V; V  E) V; V; V; V  

 

19 – Transtornos de personalidade geralmente são 
padrões generalizados e persistentes de perceber, 
reagir e se relacionar que causam sofrimento 
significativo ou comprometimento funcional. Os 
transtornos de personalidade variam 
significativamente em suas manifestações, mas 
acredita-se que todos sejam causados por uma 
combinação de fatores genéticos e ambientais. 

Conforme o DSM-5, assinale abaixo o conceito que 
se enquadra com Transtorno da Personalidade 
Esquizotípica: 

A) É um padrão de instabilidade nas relações 
interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com 
impulsividade acentuada.  

B) É um padrão de desconforto agudo nas relações 
íntimas, distorções cognitivas ou perceptivas e 
excentricidades do comportamento.  

C) É um padrão de comportamento submisso e apegado 
relacionado a uma necessidade excessiva de ser 
cuidado. 

D) É um padrão de desconfiança e de suspeita 
tamanhas que as motivações dos outros são 
interpretadas como malévolas. 

E) É um padrão de distanciamento das relações sociais 
e uma faixa restrita de expressão emocional. 

 

20 – O lítio é um metal leve. Na forma de carbonato é 
utilizado como estabilizador de humor, para os 
quadros de transtorno afetivo bipolar. Após a 
administração oral, o lítio tem rápida e completa 
absorção pelo trato gastrointestinal. O pico 
plasmático ocorre em ________ após a ingestão para 
produtos de libertação imediata e em _______ nos 
produtos de formulações com libertação sustentada. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 20 a 50 minutos; 1 a 2 horas. 

B) 3 a 6 horas; 8 a 12 horas. 

C) 15 a 45 minutos; 3 a 8 horas. 

D) 1 a 2 horas; 4 a 6 horas. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO INFECTOLOGISTA 

16 – Conforme o ministério da saúde para 
rastreamento de Hipertensão Arterial Sistêmica em 
Adultos recomendam-se, para todo adulto com idade 
≥ a ___________, quando presente na Unidade de 
Atenção Primária para consulta, atividades 
educativas, procedimentos, entre outros; se não 
houver registro no prontuário de ao menos uma 
verificação da PA nos últimos ____________, 
verificar e registrar a PA. O rastreamento deve ser 
realizado por toda a equipe multidisciplinar. 
Complete a frase acima com a sentença CORRETA: 

A) 16 anos; dois anos. 

B) 19 anos; três anos. 

C) 17 anos; um ano. 

D) 18 anos; dois anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

17 – Conforme a Lei nº 13.787, que dispõe sobre a 
digitalização e a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda, o armazenamento e o 
manuseio de prontuário de paciente, em seu art. 6º, 
decorrido o prazo mínimo de quantos anos a partir 
do último registro, os prontuários em suporte de 
papel e os digitalizados poderão ser eliminados? 

A) 20 anos. 

B) 15 anos. 

C) 25 anos. 

D) 10 anos. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 
 

18 – O Código de Ética Médica contém as normas 
que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a 
ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o 
conhecimento advindo do estudo da medicina.  

Em relação ao código de ética médica, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e 
atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. 
Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 
humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua 
dignidade e integridade. 

(     )  É vetado ao médico apontar falhas em normas, contratos 
e práticas internas das instituições em que trabalhe 
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou 
prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, 
devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina 
de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, 
quando houver. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.787-2018?OpenDocument
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(     )  Quando envolvido na produção de conhecimento 
científico, o médico agirá com isenção, independência, 
veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício 
para os pacientes e para a sociedade. 

(     )  É direito do médico internar e assistir seus pacientes em 
hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou 
não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, 
respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho 
Regional de Medicina da pertinente jurisdição. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V; V; F; V. 

B) F; V; F; V. 

C) F; F; V; V. 

D) V; F; V; V. 

E) V; V; V; V.  

 

19 – A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de 
evolução crônica, causada pelo Treponema pallidum. 
Quando não tratada progride ao longo de muitos 
anos, sendo classificada em sífilis primária, 
secundária, latente recente, latente tardia e terciária.  

Em relação à sífilis, classifique os itens abaixo com 
(V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    )  Pode ser sexual, vertical ou sanguíneo. A transmissão 
sexual é a predominante. 

(    )  A suscetibilidade à infecção é universal e os anticorpos 
produzidos em infecções anteriores não são protetores. 

(    )  A transmissibilidade da sífilis adquirida não requer a 
presença de lesões. 

(    )  O tempo de evolução é extremamente variável, 
geralmente interrompido com o tratamento. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  

 

20 – A febre amarela é uma doença infecciosa febril 
aguda transmitida por vetores artrópodes e causada 
por um vírus do gênero Flavivirus, família 
Flaviviridae. A vacinação contra febre amarela (VFA – 
atenuada) é a medida mais importante e eficaz para 
prevenção e controle da doença. A vacina usada no 
Brasil é produzida pelo Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e consiste de vírus vivos 
atenuados da subcepa 17DD, cultivados em embrião 
de galinha.  

O esquema vacinal adotado pelo ministério de saúde 
para crianças em 2021 consiste em: 

A) Uma dose aos 9 meses e reforço com 4 anos. 

B) Dose única a partir dos 9 meses de idade. 

C) Uma dose aos 9 meses e 1 reforço a cada 10 anos. 

D) Uma dose aos 9 meses e reforço com 10 anos 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
FISIOTERAPEUTA 

16 – Conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências; São 
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar. 

I. Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio.        

II. O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.         

III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, sendo 
desnecessária a expressa concordância do paciente e 
de sua família. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas os itens I e III estão corretos 

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

17 – A intervenção fisioterapêutica neurofuncional 
deve transcender a manutenção de amplitudes 
articulares e o fortalecimento muscular acima do 
nível da lesão. É fundamental que esta tenha como 
objetivo utilizar o potencial plástico demonstrado 
através da ____________ na zona de preservação 
parcial de cada paciente para otimizar função e 
promover sua independência. 

Assinale a alternativa que completa a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Escala IFN   B) Escala ASIA 

C) Escala ACIA   D) Escala AFNR 

E) Escala AICA 

 

18 – Os estados de saúde (doenças, distúrbios, 
lesões, etc.) são classificados na CID-10 
(Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde, 10ª revisão).   

Conforme a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-
10), qual das informações abaixo está INCORRETA? 

A) S14 - Traumatismo de nervos e da medula espinhal 
ao nível cervical. 

B) S14.0 - Concussão e edema da medula espinhal 
torácica. 

C) S24 - Traumatismo de nervos e da medula espinhal 
ao nível do tórax. 
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D) S34 - Traumatismo dos nervos e da medula lombar 
ao nível do abdome, do dorso e da pelve. 

E) G82.0 - Paraplegia flácida. 

 

19 – Quando se fala em biomecânica, é de grande 
importância ter alguns conceitos muito claros para 
que o entendimento e os objetivos sejam sempre 
mais aprofundados. Dentre os conceitos principais, 
podemos citar: 

1. Massa:  

2. Inércia:  

3. Força:  

4. Volume:  

5. Torque:  

Correlacione às colunas: 

(     )  Impulso ou tração agindo sobre o corpo, definida como 
produto da massa de um corpo pela aceleração do corpo; 

(     )  Quantidade de matéria que compõe o corpo ou objeto, 
mensurado em Kg; 

(     )  Tendência de um corpo em manter-se no estado atual, 
com a velocidade constante, podendo este apresentar 
movimento ou apenas manter-se estático; 

(     )  Também denominado como momento angular de uma 
força específica. Consiste no produto da força vezes a 
distância perpendicular, desde a linha de ação até o eixo 
de movimento; 

(     )  Quantidade de espaço ocupado por um corpo, 
apresentando sempre três dimensões. 

Está CORRETA a sequência: 

A) 3, 1, 2, 5, 4 

B) 1, 3, 4, 2, 5 

C) 3, 5, 4, 2, 1 

D) 4, 1, 2, 3, 5 

E) 3, 2, 1, 4, 5 

 

20 – Conforme o código de ética, constituem-se 
deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo 
sua área e atribuição específica, EXCETO: 

A) Assumir responsabilidade técnica por serviço de 
Fisioterapia, em caráter de urgência, quando 
designado ou quando for o único profissional do setor, 
atendendo a Resolução específica; 

B) Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de 
forma compatível com a dignidade da profissão e a 
leal concorrência; 

C) Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a 
seu alcance e aprimorá-los contínua e 
permanentemente, para promover a saúde e prevenir 
condições que impliquem em perda da qualidade da 
vida do ser humano; 

D) Cumprir alguns Parâmetros Assistenciais e o 
Referencial Estadual de Procedimentos 
Fisioterapêuticos normatizados pelo COFITTO; 

E) Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia 
ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal 
incompatível com o princípio de bioética de justiça. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
NUTRICIONISTA 

16 – Antropologia da alimentação é uma área de 
pesquisa da antropologia. Não obstante ser parte 
fundamental da manutenção da vida, a alimentação 
só passou a ser tema da pesquisa das ciências 
sociais a partir do século passado (séc. XX). Entre os 
autores clássicos da antropologia, destaca-se 
______________ que, em "O Cru e o Cozido", 
fundamentou as pesquisas sobre o simbolismo do 
processo de cozimento como manifestação 
arquetípica da passagem da natureza para a cultura.  

Complete a lacuna de forma CORRETA: 

A) Gilberto Freire 

B) Claude Lévi-Strauss 

C) Luís Câmara Cascudo 

D) Roberto DaMatta  

E) Manuel Querino 

 

17 – Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são 
doenças crônicas que acometem o trato 
gastrointestinal. As duas apresentações mais 
comuns são: 

A) Doença de Ascite e a Gacefalopatia. 

B) Doença de Colangite Esclerosante e Crohn. 

C) Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa 
Inespecífica. 

D) Doença de Colangite biliar e Ulcerativa. 

E) Doença de Gastrolopatia e Colinge.  

 

18 – Os pacientes idosos são mais propensos para 
ocorrência de aspiração como resultado de uma 
debilidade causada por alterações musculares ou 
neurológicas. Além disso, a ___________, alterações 
do paladar e do olfato relacionadas à idade também 
podem interferir negativamente sobre a deglutição. 

Complete a lacuna de forma CORRETA: 

A) Gastrolopatia  

B) Colangite 

C) Retocolite 

D) Xerostomia 

E) Disfagia ezofrajica 

 

19 - Conforme o código de ética, no contexto do 
exercício profissional, o nutricionista pautará sua 
prática nas responsabilidades que seguem, EXCETO: 

A) É direito do nutricionista a garantia e defesa 
de suas atribuições e prerrogativas, conforme 
estabelecido na legislação. 

B) É direito do nutricionista pleitear remuneração 
adequada às suas atividades, com base no valor 
mínimo definido por legislações vigentes ou pela sua 
respectiva e competente entidade sindical. 

C) É direito e dever do nutricionista prestar serviços 
profissionais gratuitos sem fins sociais e humanos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
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D) É dever do nutricionista assumir responsabilidade por 
suas ações, ainda que estas tenham sido solicitadas 
por terceiros. 

E) É dever do nutricionista manter o sigilo e res- 
peitar a confidencialidade de informações no 
exercício da profissão, salvo em caso de exigência 
legal. 

 

20 – O Sisvan é um sistema voltado para a gestão 
das informações da Vigilância Alimentar e 
Nutricionais na Atenção Primária à Saúde e mantém 
um banco de dados sobre _________, formado com 
base em registros feitos no e-SUS APS, Sistema de 
Gestão do Programa Bolsa Família na saúde e no 
próprio Sisvan. 

Complete a lacuna de forma CORRETA: 

A) Antropometria.  B) Ergonomia  

C) Xerostomia    D) Lipschitz 

E) Steinbaugh  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
FARMACÊUTICO 

16 – A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é 
tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 
municipais como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica. Um 
ponto importante é o estabelecimento de uma equipe 
multiprofissional (equipe de Saúde da Família – ESF) 
composta por, no mínimo: 

I. Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, 
ou médico de Família e Comunidade;  

II. Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da 
Família;  

III. Auxiliar ou técnico de enfermagem; 

IV. Agentes comunitários de saúde. Podem ser 
acrescentados a essa composição os profissionais de 
Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 
Bucal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

17 – Para cumprir com o objetivo de ofertar os 
medicamentos necessários e garantir 
seu uso adequado, a Assistência Farmacêutica (AF) 
se concretiza por meio de um conjunto de etapas 
organizadas em um ciclo. O sucesso da Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) 
depende da execução satisfatória de cada uma 
destas etapas, pois quando uma falha, as outras 
ficam comprometidas.  

Qual assertiva NÃO condiz à etapa com a devida 
descrição? 

A) Pesquisa e Desenvolvimento: identificação de novas 
substâncias e desenvolvimento de medicamentos a 
serem utilizados para o tratamento de seres 
humanos. 

B) Registro Sanitário: aprovação dos órgãos de controle 
sanitário para a produção e comercialização de novos 
medicamentos, atentando-se para a garantia da 
segurança de pacientes. 

C) Seleção: escolha dos medicamentos a serem 
ofertados e financiados pelo SUS, de 
acordo com dados científicos e necessidade de saúde 
da população. Prescrição: Definição do tratamento 
pelo prescrito com base na história clínica e 
necessidades do paciente. 

D) Utilização, Seguimento e Farmacovigilância: Definição 
das quantidades a serem ofertadas de cada 
medicamento para atendimento da população em 
tempo oportuno. Definição do tratamento pelo 
prescritor com base na história clínica e necessidades 
do paciente 

E) Descarte e Logística Reversa: Destinação correta dos 
resíduos e medicamentos inutilizados de forma a não 
ocasionar contaminação do meio ambiente e danos à 
saúde da população. 

 

18 – O Decreto nº 7.508/2011 traz alguns detalhes 
sobre os medicamentos no SUS estabelecendo que o 
acesso universal e igualitário à Assistência 
Farmacêutica pressupõe, cumulativamente, EXCETO: 

A) Estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde do SUS; 

B) Ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
profissional de saúde, estando no exercício de suas 
funções.  

C) Estar a prescrição em conformidade com a RENAME. 

D) Estar a prescrição em conformidade com os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com 
a relação específica complementar estadual, distrital 
ou municipal de medicamentos; 

E) Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas 
pela direção do SUS. 

 

19 – O farmacêutico avalia a prescrição conforme 
aspectos técnicos e legais. A primeira coisa a ser 
observada é a legibilidade da prescrição e data de 
emissão, depois nome do paciente e do prescritor, 
com assinatura e carimbo do último, nomenclatura 
oficial da molécula prescrita ____________ e a 
inscrição do profissional prescritor no conselho de 
classe.  

Qual afirmativa que completa a frase? 

A) (ICB ou BCI) 

B) (DBC ou DCI) 

C) (DCB ou BDC) 

D) (AFB ou ADI) 

E) (FBA ou DFI) 
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20 – O artigo 1º da Resolução/CFF nº 623/16, alterado 
pela Resolução/CFF nº 640/17, estabeleceu que como 
sendo atribuição privativa do farmacêutico o preparo 
dos ____________ e demais medicamentos que 
possam causar risco ocupacional ao manipulador, 
nos estabelecimentos de saúde públicos ou 
privados.  

A) Teratogenicidade   

B) Antineoplásicos 

C) Carcinogenicidade   

D) Mutagenicidade 

E) Betaplásicos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ODONTÓLOGO 

16 – A odontologia é uma profissão que se exerce em 
benefício da saúde do ser humano, da coletividade e 
do meio ambiente, sem discriminação de qualquer 
forma ou pretexto. Com base no Código de Ética 
Odontológica que regulamenta os direitos e deveres 
fundamentais dos inscritos e sua violação 
caracteriza infração ética, entre eles podemos 
destacar: 

I. Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma 
das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais; 

II. Abster-se da prática de atos que impliquem 
mercantilização da Odontologia ou sua má 
conceituação; 

III. Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 
instituições em que trabalhe, quando as julgar dignas 
para o exercício da profissão, mas prejudiciais aos 
profissionais técnicos e auxiliares, devendo dirigir-se, 
nesses casos, aos órgãos do Ministério da saúde; 

IV. Registrar os procedimentos técnico-laboratoriais 
efetuados, mantendo-os em arquivo próprio, quando 
técnico em prótese dentária. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – Apesar de todo o avanço tecnológico, 
atualmente nenhum material restaurador substitui 
em condições de igualdade a estrutura dental 
natural, e todas as restaurações sofrem um 
envelhecimento no ambiente oral. De maneira geral, 
em toda a odontologia há procedimentos que podem 
ser considerados minimamente invasivos, sendo 
estes, EXCETO: 

A) A remineralização e monitoramento de lesões não-
cavitadas,  

B) A confecção de preparos conservadores,  

C) A substituição completa de restaurações e o controle 
da doença em intervalos pré-determinados, 

D) A utilização de implantes individualizados e a 
confecção de placas oclusais para prevenir o 

desgaste dentário em pacientes com hábitos 
parafuncionais, 

E) A realização de clareamento, facetas ou onlays 
preferencialmente à confecção de coroas totais.  

 

18 – Conforme a Lei n° 5.081, de 24 de agosto de 
1966, que regulamenta o exercício da Odontologia, 
compete ao cirurgião-dentista: 

A) Praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, 
decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso 
regular ou em cursos de pós-graduação; 

B) Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem 
meios eficazes para o tratamento; 

C) Proceder à perícia odontolegal em fôro civil, criminal, 
trabalhista e em sede administrativa; 

D) Manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, 
aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas 
e análises clínicas, relacionadas com os casos 
específicos de sua especialidade, bem como 
aparelhos de Raios X, para diagnóstico; 

E) Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de 
uso interno e externo, indicadas em Odontologia e a 
prestação de serviço gratuito em consultórios 
particulares. 

 

19 – É um fungo residente comum da boca. No 
entanto, pode crescer excessivamente em pessoas 
que tenham usado antibióticos ou corticosteroides 
ou que tenham um sistema imunológico 
fraco. Ela pode causar manchas esbranquiçadas com 
aspecto de queijo que destroem a camada superior 
do revestimento da boca quando removidas. 
Algumas vezes só aparecem áreas vermelhas e 
planas. 

Estamos nos referindo à(ao): 

A) Celulite  

B) Candida albicans  

C) Varicela zoster 

D) Cobreiro 

E) Estomatite  

 

20 – As atribuições de cada um dos profissionais das 
equipes de atenção básica devem seguir as referidas 
disposições legais que regulamentam o exercício de 
cada uma das profissões. De acordo com as 
atribuições específicas aos profissionais da saúde 
bucal, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal; 

B) Realizar a atenção à saúde em saúde bucal 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) somente 
individual a indivíduos e a grupos específicos, de 
acordo com planejamento particular adotado, com 
resolubilidade; 
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C) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica 
em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com a fase clínica da 
instalação de próteses dentárias elementares; 

D) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais; 

E) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

16 – Uma vez constatada a hipoxemia, o paciente 
deve ser submetido à oxigenoterapia. A 
oxigenoterapia é uma intervenção na qual se 
administra oxigênio suplementar a um indivíduo, 
numa concentração maior que o ar atmosférico, com 
o objetivo de aumentar a pressão parcial de oxigênio 
no sangue arterial. É um procedimento que, embora 
pareça inofensivo, deve ser realizado com cautela 
para se evitar toxicidade e qualquer outro resultado 
deletério decorrente da sua utilização.  

Arbitrou-se como parâmetro de boa saturação 
periférica de oxigênio valores maiores ou igual a: 

A) 92%   B) 95%   C) 90% 

D) 96%   E) 89% 

 

17 – O diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) deve ser baseado em pelo menos duas 
aferições de pressão arterial por consulta, em pelo 
menos duas consultas. Sempre que possível, o 
diagnóstico de HAS deve ser estabelecido em mais 
de uma visita médica. Geralmente de 2 a 3 visitas 
com intervalos de 1 a 4 semanas (dependendo do 
nível de pressão arterial). O diagnóstico é feito em 
uma única visita se a PA do paciente estiver maior ou 
igual a __________ mmHg e houver evidência de 
doença cardiovascular.  

Complete a frase acima com a sentença CORRETA: 

A) 180/110   B) 190/100 

C) 140/90   D) 200/90 

E) 180/200 

 

18 – “É a técnica de preferência para pacientes que 
estão em decúbito dorsal possuem lesões unilaterais 
(fraturas, entorses, luxações). Deve ser realizada por 
no mínimo 2 socorristas, mas é idealmente 
executada por 3 socorristas.  

A técnica citada acima refere-se a: 

A) Elevação a cavaleiro 

B) Rolamento de 180º 

C) Retirada de capacete 

D) Rolamento de 90º 

E) Nenhuma das afirmativas está correta 

19 – Paciente Luiz Antônio, 52 anos realiza 
hemodiálise três vezes por semana; o mesmo 
realizou a cirurgia de esplenectomia a uma semana e 
solicitou o serviço do 192 pois não está se sentindo 
bem, tem falta de ar e febre. A cirurgia de 
esplenectomia refere a qual procedimento? 

A) Retirada total ou parcial do rim 

B) Retirada total ou parcial de varizes 

C) Retirada total ou parcial do baço 

D) Retirada total ou parcial do pulmão 

E) Nenhuma das alternativas está correta 

 

20 – Nos casos de atendimentos primário e 
secundário in loco de casos suspeitos do COVID- 
19 devem ser utilizadas as seguintes medidas, 
EXCETO: 

A) Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e 
acompanhantes. 

B) Garantir a ventilação da ambulância durante o 
transporte do paciente. 

C) Realizar a higiene das mãos com água e sabão e/ou 
álcool em gel e orientar possíveis 
acompanhantes e familiares quanto a sua 
importância. 

D) Portar-se a Regulação Médica do SAMU para 
realização de regulação médica e encaminhamento à 
unidade hospitalar após estabilização clínica. 

E) Utilizar o uniforme de maneira correta não 
necessitando manter cobertos os membros inferiores 
e superiores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
CONDUTOR / SOCORRISTA (SAMU) 

16 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
são consideradas vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública, as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por unidades autônomas e 
as vias e áreas de estacionamento de 
estabelecimentos privados de uso coletivo. 
Conforme regulamentado pelo órgão ou entidade 
com circunscrição sobre as rodovias e de acordo 
com as peculiaridades locais e as circunstâncias 
especiais são considerados vias terrestres urbanas e 
rurais, EXCETO: 

A) As ruas,  

B) As avenidas,  

C) Os caminhos, as passagens,  

D) Os logradouros, os marítimos, 

E) As estradas e as rodovias, 
 

17 – Conforme Protocolo do Samu 192 de 
emergências Clínicas e suporte a vida o código AC1 
que se refere à avaliação primária do paciente 
(agravo clínico). Os protocolos AC1 são, EXCETO; 

A) Avaliar a responsividade (chamar o paciente) e 
expansão torácica: 

B) Avaliar permeabilidade de via aérea (VA) e corrigir 
situações de risco 
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C) Avaliar ventilação: 

D) Avaliar estado circulatório: 

E) Solicitar ajuda (desfibrilador e maletas de drogas e de 
via aérea). 

 

18 – A responsabilidade profissional é o conjunto de 
deveres, compromissos e obrigações atribuído a 
toda pessoa que exerce uma profissão. Em caso de 
inobservância, fica o profissional passível de 
responder pelos atos prejudiciais resultantes de 
suas atividades.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Imperícia 

2. Imprudência 

3. Negligência 

Coluna 2: 

(     ) Falta de atenção, cuidado ou cautela, imprevidência, 
descuido. 

(     )  Ignorância, inabilidade, ausência de conhecimentos 
elementares e básicos de uma profissão. 

(     )  Omissão ou inobservância do dever em realizar 
determinado procedimento com as precauções 
necessárias. 

(     )  Desleixo, descuido, desatenção, menosprezo, indolência. 

(     )  Inexperiência, inaptidão, falta de qualificação técnica 
teórica ou prática. 

Está CORRETA a sequência: 

A) 2, 1, 3, 3, 2 

B) 1, 3, 1, 2, 2 

C) 3, 2, 2, 1, 3 

D) 2, 1, 3, 3, 1 

E) 2, 1, 1, 2, 3 

 

19 – O Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel 
deve ser entendido como uma atribuição da área da 
saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação, 
com equipe e frota de veículos compatíveis com as 
necessidades de saúde da população de um 
município ou uma região, podendo, portanto, 
extrapolar os limites municipais. Esta região de 
cobertura deve ser previamente definida, 
considerando-se, EXCETO: 

A) Aspectos demográficos,  

B) Aspectos populacionais e territoriais,  

C) Indicadores de saúde,  

D) Oferta de serviços, 

E) Fluxos excecionalmente utilizados pela clientela. 

 

20 – Consiste em autorização legal prevista no art. 
29, VII do Código de Trânsito Brasileiro, para que 
veículos com específicas condições invoquem uma 
espécie de imunidade no trânsito em face das 
infrações supostamente cometidas. Trata-se, em 
verdade, de uma previsão legislativa para 
cometimento de infrações de trânsito quando as 

circunstâncias de fato e de direito estiverem 
presentes.  

Com base nas informações, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  A imunidade só será conferida àquele que estejam em 
efetivo serviço de urgência; 

(     )  A imunidade será conferida àquele que estiver com a 
Iluminação vermelha intermitente acionado mesmo não 
estando em efetivo serviço de urgência. 

(     )  A imunidade só será conferida àquele que estiver com o 
alarme sonoro acionado durante o serviço de urgência; 

(     )  A imunidade só será conferida àquele que estiver com a 
Iluminação vermelha intermitente acionado durante o 
serviço de urgência; 

(     )  A imunidade será conferida àquele que estiver com o 
alarme sonoro acionado mesmo não estando em efetivo 
serviço de urgência. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, F, V, F, V 

B) V, F, V, V, F 

C) V, F, V, F, F 

D) V, V, V, F, F 

E) F, F, F, V, V 

 
 

 

 

 

 


