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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o
total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum problema, solicite a
substituição deste caderno.
Este caderno contém a Prova Objetiva, com 30 (trinta) questões, sendo 11 (onze) de Língua Portuguesa, 05 (cinco)
de Noções de Informática e 14 (quatorze) de Conhecimentos Específicos, cada uma constituída de 4 (QUATRO)
alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa CORRETA.
CONFIRA SE SUA PROVA CORRESPONDE AO EMPREGO PÚBLICO PARA O QUAL VOCÊ OPTOU QUANDO
REALIZOU A INSCRIÇÃO. Caso não seja, solicite a substituição, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre outros).
Faça na página apropriada, deste caderno, o rascunho do gabarito. O rascunho não será considerado na correção.
Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos.
Ao finalizar a Prova Objetiva, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo:

Questão 01 – letra C
Questão 02 – letra B

01)

A)

B)

C)

D)

02)

A)

B)

C)

D)

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize corretivo.
NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS.
Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE UMA DELAS
ESTEJA CORRETA.
Não deixe nenhuma questão sem resposta.
Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Resposta. ELA É A SUA PROVA.
O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTA, devidamente preenchida e assinada.
O tempo de duração da prova é de 2h e 30 minutos (DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS), já incluído o tempo
destinado à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à
assinatura da mesma.
ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo.
TEXTO 1

O ÓCIO CRIATIVO: A SUPREMA RIQUEZA É TER TEMPO LIVRE...

Quando eu nasci, a minha cidadezinha, Rotello, que fica na província de Compobasso,
no sul da Itália, não dispunha ainda de sistema de esgotos e água corrente. Até 1946, existia
só um telefone e uma geladeira em toda a cidade. Depois, assisti ao momento em que toda a
casa passou a ter telefone, depois o advento do rádio, depois a difusão do automóvel, depois
ainda a lambreta, a motocicleta, o advento do plástico, da televisão, dos voos espaciais, dos
transplantes de órgãos, das fotocopiadoras, do fax, do computador, do microcomputador e da
Internet. Além de ter assistido à difusão de inúmeros novos remédios. Meu pai morreu em 1947
de diabetes porque não conseguíamos insulina suficiente, não só porque fosse muito cara, mas
também muito rara. Atualmente a insulina é distribuída gratuitamente pelo INPS italiano.
Entre os dez ou 15 medicamentos que mudaram a face do mundo, muitos foram
inventados durante a minha existência. A todos eles somam-se ainda a tomografia
computadorizada, as mais variadas e eficazes formas de anestesia, etc.
(...)
Além de ensinar como se usa o último modelo de computador, é preciso desenvolver a
atitude mental que serve para entender a lógica do computador. Só assim o computador que
aprendo a usar hoje não será um obstáculo quando for aprender a usar os computadores de
amanhã.
Um outro princípio pedagógico importante, mas do qual já falei, consiste em assumir
como objeto de reflexão de planejamento não só o tempo dedicado ao trabalho, mas também o
tempo livre. A pedagogia da idade industrial ensinava a separar as duas coisas: trabalho era
trabalho, diversão era diversão. Hoje, ao contrário, trabalho e lazer se misturam e se
potencializam reciprocamente. De toda forma, o tempo livre, propício ao lazer, predomina.
Junto com a biotecnologia, ele será o sinal distintivo do século XXI.
(...)
Na empresa pós-industrial, em que a maioria é composta de trabalhadores intelectuais,
a ênfase se desloca do processo executivo ao ideativo, da substância à forma, do duradouro
ao efêmero, da prática à estética. Ou seja, da precisão à aproximação. Tudo isso não significa
o triunfo da banalidade, da superficialidade, do pecado, da mediocridade e da inutilidade.
Significa a necessária substituição de uma cultura (moderna) do sacrifício e da especialização
por uma outra (pós-moderna) do bem-estar e da interdisciplinaridade, cuja finalidade é o
crescimento da subjetividade, da afetividade e da qualidade de vida.
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Agora é possível produzir sempre mais bens e serviços com sempre menos trabalho
humano. Isso significa que para um jovem com 20 anos, hoje, o trabalho representa só um
sétimo de todo o tempo que ele deverá viver.
Uma vez delegadas às máquinas as tarefas executivas, para a maioria das pessoas
sobra só desempenho de atividades de tipo intelectual, flexível, criativo, empreendedor:
atividades que, pela sua própria natureza, desembocam no estudo e no jogo. O publicitário que
deve criar um slogan, o jornalista em busca de uma “dica” para um artigo, todos têm maior
chance de encontrar uma solução justa, passeando ou nadando, ou indo ao cinema, do que se
ficarem trancafiados dentro das corriqueiras, tediosas e cinzentas paredes dos seus
respectivos escritórios.
Infelizmente, todas as instituições que cuidaram da gente – a família, a escola e as
instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma obsessiva, para trabalhar,
negligenciando a educação para o lazer, identificado só como consumo exibicionista, caro e
perigoso.
Portanto, a missão que temos diante de nós consiste em educar a nós mesmos e aos
outros para contaminar o estudo com o trabalho e com a diversão, até fazer do ócio uma arte
refinada, uma escolha de vida, uma fonte inexaurível de criatividade. “Quem é mestre na arte
de viver” diz a sabedoria Zen, “faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu tempo vago,
entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua formação e a sua recreação, entre o seu amor e a
sua religião. Tem dificuldade em diferenciar uma coisa da outra. Almeja, simplesmente, a sua
visão de excelência em tudo aquilo que faz, deixando que os outros decidam se está
trabalhando ou brincando. Ele pensa que está sempre fazendo ambas as coisas.”
DE MASI, Domenico. In_ Meditação. São Paulo: Editora Três. v. 24. s/d. (Adaptado)
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As questões de 1 a 4 referem-se ao texto 1.

1) A passagem do texto que apresenta o conceito de ócio criativo é:
A) “Hoje, ao contrário, trabalho e lazer se misturam e se potencializam reciprocamente.”
B) “Agora é possível produzir mais bens e serviços com sempre menos trabalho humano.”
C) “... para a maioria das pessoas sobra só o desempenho de atividades de tipo intelectual.”
D) “...todos têm maior chance de encontrar uma solução justa, passeando ou nadando, ou
indo ao cinema,...”
2) Releia a seguinte passagem do texto: “Infelizmente, todas as instituições que cuidaram
da gente – a família, a escola e as instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma
obsessiva, para trabalhar, negligenciando a educação para o lazer...”
Ao se modificar a passagem relida, o sentido será mantido em:
A) Infelizmente, todas as instituições que cuidaram da gente – a família, a escola e as
instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma obsessiva, para trabalhar, embora
negligenciem a educação para o lazer.
B) Infelizmente, todas as instituições que cuidaram da gente – a família, a escola e as
instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma obsessiva, para trabalhar, ou seja,
negligenciar a educação para o lazer.
C) Infelizmente, todas as instituições que cuidaram da gente – a família, a escola e as
instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma obsessiva, para trabalhar; já que
negligenciaram a educação para o lazer.
D) Infelizmente, todas as instituições que cuidaram da gente – a família, a escola e as
instituições religiosas – nos prepararam, de uma forma obsessiva, para trabalhar; desse
modo, negligenciaram a educação para o lazer.
3) Observe a passagem retirada do texto: “Um outro princípio pedagógico importante, mas
do qual já falei, consiste em assumir como objeto de reflexão de planejamento não só o
tempo dedicado ao trabalho, mas também o tempo livre.” Nela se encontra destacado um
elemento coesivo. Esse elemento pode ser substituído, CORRETAMENTE, por:

A) Onde.
B) A respeito do qual.
C) Cujo.
D) Sobre que.
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4) Observe a seguinte passagem do texto: “Meu pai morreu em 1947 de diabetes porque
não conseguíamos insulina suficiente, não só porque fosse muito cara, mas também
muito rara.”
Assinale a alternativa cujo termo destacado NÃO tenha o mesmo sentido que a palavra
“só”, acima identificada:

A)

Só você para me ajudar.

B)

Apenas nós comparecemos ao evento.

C)

“Por que você me deixa tão só?”

D)

Somente eu cheguei no horário.

Leia o texto abaixo.
TEXTO 2

5) No diálogo entre os personagens do texto 2, evidencia-se que Charlie Brown, na contramão
da sociedade, reluta em aceitar a felicidade. Dentre os recursos verbais e não-verbais citados
abaixo, assinale o único que NÃO contribui para reforçar esta ideia:

A) A expressão facial de Charlie Brown.
B) A fala e as reticências do terceiro quadrinho.
C) O questionamento do quarto quadrinho.
D) A pergunta do segundo quadrinho.
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TEXTO 3
NÃO CANSE QUEM TE QUER BEM
Martha Medeiros
Foi durante o programa Saia Justa que a atriz Camila Morgado, discutindo sobre a
chatice dos outros (e a nossa própria), lançou a frase: “Não canse quem te quer bem”. Diz ela
que ouviu isso em algum lugar, mas enquanto não consegue lembrar a fonte, dou a ela a posse
provisória desse achado.
Não canse quem te quer bem. Ah, se conseguíssemos manter sob controle nosso
ímpeto de apoquentar. Mas não. Uns mais, outros menos, todos passam do limite na arte de
encher os tubos. Ou contando uma história que não acaba nunca, ou pior: contando uma
história que não acaba nunca cujos protagonistas ninguém jamais ouviu falar. Deveria ser
crime inafiançável ficar contando longos casos sobre gente que não conhecemos e por quem
não temos o menor interesse. Se for história de doença, então, cadeira elétrica.
Não canse quem te quer bem. Evite repetir sempre a mesma queixa. Desabafar com
amigos, ok. Pedir conselho, ok também, é uma demonstração de carinho e confiança. Agora,
ficar anos alugando os ouvidos alheios com as mesmas reclamações, dá licença. Troque o
disco. Seus amigos gostam tanto de você, merecem saber que você é capaz de diversificar
suas lamúrias.
Não canse quem te quer bem. Garçons foram treinados para te querer bem. Então não
peça para trocar todos os ingredientes do risoto que você solicitou – escolha uma pizza e fim.
Seu namorado te quer muito bem. Não o obrigue a esperar pelos 20 vestidos que você
vai experimentar antes de sair – pense antes no que vai usar. E discutir a relação, só uma vez
por ano, se não houver outra saída.
Sua namorada também te quer muito bem. Não a amole pedindo para ela explicar de
onde conhece aquele rapaz que cumprimentou na saída do cinema. Ciúme toda hora, por
qualquer bobagem, é esgotante.
Não canse quem te quer bem. Não peça dinheiro emprestado pra quem vai ficar
constrangido em negar. Não exija uma dedicatória especial só porque você é parente do autor
do livro. E não exagere ao mostrar fotografias. Se o local que você visitou é realmente incrível,
mostre três, quatro no máximo. Na verdade, fotografia a gente só mostra pra mãe e para
aqueles que também aparecem na foto.
Não canse quem te quer bem. Não faça seus filhos demonstrarem dotes artísticos
(cantar, dançar, tocar violão) na frente das visitas. Por amor a eles e pelas visitas.
Implicâncias quase sempre são demonstrações de afeto. Você não implica com quem
te esnoba, apenas com quem possui laços fraternos. Se um amigo é barrigudo, será sobre a
barriga dele que faremos piada. Se temos uma amiga que sempre chega atrasada, o atraso
dela será brindado com sarcasmo. Se nosso filho é cabeludo, “quando é que tu vai cortar esse
cabelo, garoto?” será a pergunta que faremos de segunda a domingo. Implicar é uma maneira
de confirmar a intimidade. Mas os íntimos poderiam se elogiar, pra variar.
Não canse quem te quer bem. Se não consegue resistir a dar uma chateada, seja mala
com pessoas que não te conhecem. Só esses poderão se afastar, cortar o assunto, te dar um
chega pra lá. Quem te quer bem vai te ouvir até o fim e ainda vai fazer de conta que está se
divertindo. Coitado. Prive-o desse infortúnio. Ele não tem culpa de gostar de você.”

Disponível em: https://osegredo.com.br/nao-canse-quem-te-quer-bem-martha-medeiros/. Adaptado
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As questões de 6 a 8 referem-se ao texto 3.
6) O texto, uma crônica publicada em jornal, busca aproximar-se do leitor. A seguir, são
apresentados alguns recursos para isso. Assinale a opção cujo recurso apontado NÃO
represente um comentário correto no cumprimento desse papel:
A) O emprego de verbos no modo imperativo, o que aponta interlocução, como em “Não faça
seus filhos demonstrarem dotes artísticos...”.
B) O uso da primeira pessoa do plural, como em “conseguíssemos”, implicando conivência
entre enunciador e interlocutor.
C) A opção por se fazer uma crônica, que implica o emprego de termos formais, como
“lamúrias”.
D) O uso de pronomes que demarcam a presença do interlocutor, como “te” e “você”.
7) No trecho “Seus amigos gostam tanto de você, merecem saber que você é capaz de
diversificar suas lamúrias.”, percebe-se que, embora não haja uma conjunção explícita,
após a vírgula expressa, existe uma ideia de:

A)

Consequência.

B)

Condição.

C)

Concessão.

D)

Causa.

8) Na afirmação “Implicar é uma maneira de confirmar a intimidade.”, pode-se inferir que:

A)

Só os amigos íntimos implicam uns com os outros.

B)

Quanto mais íntima a relação de amizade, maior a implicância.

C)

Só se percebe que há relação de intimidade ao se verificar presença de implicância.

D)

Deve-se implicar apenas com quem não se tem intimidade.

9) Todos os itens apresentam pronome relativo em sua composição, EXCETO:

A) O que fez não estava de acordo com as regras.
B) Sei onde você trabalha.
C) A vida que você me propicia não é fácil.
D) O lugar por onde passei é um atalho.
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10) Complete as lacunas com o pronome adequado:
I. “_____ livro que tens à mão é interessante, Marilda?
II. “A onda do mar, bravia e misteriosa, _______ sim, o tentava.”
III. “No caminhão lia-se ________ frase: Tristeza não paga dívida”.
IV. “Cuidado, pescador, ________ bichos são perigosos e traiçoeiros: a arraia miúda, o
peixe-escorpião, a medusa, o mangangá.”
Aponte a alternativa que indica a sequência CORRETA.
Esse – essa – esta – estes.
Este – esta – esta – estes.
Este – esta – essa – esses.
Esse – essa – essa – esses.

A)
B)
C)
D)

11) Assinale a opção que apresenta ERRO de regência.

A) Em novembro, foi possível detectar um decréscimo da atividade econômica, com queda da
produção de bens de consumo duráveis, especialmente eletrodomésticos, e do faturamento
real do comércio varejista.
B) A despeito da queda da inflação em janeiro, espera-se uma pequena aceleração no mês de
fevereiro, fenômeno igual ao observado nos dois últimos anos, em decorrência da
concentração de aumentos dos preços administrados.
C) Os principais pontos de dúvida em relação às expectativas para a taxa de inflação nos
próximos anos referem-se a evolução do preço internacional do petróleo, o comportamento dos
preços administrados domésticos e o ambiente econômico externo.
D) Desde o mês passado, porém, entraram em foco outros fatores: o racionamento de energia
elétrica, a intensificação da instabilidade política interna e a depreciação acentuada da taxa de
câmbio.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

12) Qual dos itens abaixo NÃO é um sistema operacional?
A) LINUX.
B) WINDOWS.
C) MS DOS.
D) MS OFFICE.
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13) Qual é a função do Pincel de Formatação (

), que está presente no

software Microsoft Word?

A) Apagar as palavras sem formatação.
B) Realçar o fundo das palavras na cor amarela, dando destaque ao texto.
C) Realçar o fundo das palavras na cor verde, dando destaque ao texto.
D) Copiar a formatação de um local e aplicá-lo em outro lugar.
14) Qual das funções abaixo não existe no software Microsoft Excel ?

A) SOMA.
B) SUB.
C) MÉDIA.
D) MÁXIMO.

15) A secretária Joana recebeu a tarefa de enviar um e-mail para um dos clientes da sua
empresa. Sem perceber, digitou o endereço do e-mail errado, porém válido. Assinale a
alternativa que indica o que acontece nesse caso?

A) O e-mail é enviado para o destinatário informado.
B) O provedor de e-mail informa que o e-mail está incorreto e a mensagem não é enviada.
C) O provedor de internet sempre recusa mensagens com endereço divergente.
D) O provedor de e-mail corrige automaticamente o endereço para entregar a mensagem.

16) O que acontece quando apertamos a combinação de teclas (Tecla do logotipo do Windows
+ e) no sistema Operacional Windows versão 10?

A) Inicia o Internet Explorer.
B) Inicia o navegador web padrão.
C) Abre o explorador de arquivos.
D) Abre o sistema de extensão de arquivos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17) Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa que não está conforme o disposto na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título VIII, Capítulo II, Seção II,
Artigos de 196 a 200, Da Saúde.

A) As ações e serviços públicos de saúde são organizados sem a participação da
comunidade.
B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único e organizado.
C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
D) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

18) Analise a afirmação abaixo:
“Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação”.

Conforme o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde, a afirmação está...
A)
B)
C)
D)

Incorreta.
Em parte correta.
Em parte incorreta.
Correta.

19) Conforme a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, marque a alternativa CORRETA:
A)

Na realidade atual, o Estado não garante a saúde da população devido às políticas
econômicas e sociais.
B) O Estado não deve se preocupar com o acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde da comunidade.
C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
D) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade .
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20) Conforme a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, analise as afirmações e marque a
alternativa CORRETA:
I.

II.

III.

A)
B)
C)
D)

O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas
na elaboração dos planos de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição
administrativa.
Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados
em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS)
de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de
suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional,
com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social,
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

As afirmativas I, II e III estão incorretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II estão incorretas.
Somente as afirmativas II, III estão incorretas.

21) Conforme a Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, analise as afirmações e marque a
alternativa CORRETA:
I.

II.

III.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada ano 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.
O Conselho de Saúde, em caráter inconstante e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será diferente
em relação ao conjunto dos demais segmentos.
A)
B)
C)
D)

As afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II estão incorretas.
As afirmativas I, II e III estão incorretas.
Somente as afirmativas II, III estão incorretas.

22) Conforme os preceitos apresentados na cartilha “Entendendo o SUS”, analise as
afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA.
I.
II.

A União é o principal financiador da saúde pública no país.
O município é o principal responsável pela saúde pública de sua população.
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Quando o município não possui todos os serviços de saúde, ele pactua (negocia e
acerta) com as demais cidades de sua região a forma de atendimento integral à
saúde de sua população.
A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a atenção
básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde da Família, etc.).
A)
B)
C)
D)

As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
Somente as afirmativas I, II estão incorretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III estão corretas.

23) Conforme os preceitos apresentados na cartilha “Entendendo o SUS”, analise as
afirmações abaixo e marque a alternativa INCORRETA.
A) Há hierarquia entre União, estados e municípios e há competências para cada
um desses três gestores do SUS.
B) Os medicamentos básicos são adquiridos pelas secretarias estaduais e
municipais de saúde, dependendo do pacto feito na região.
C) O Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos gastos no país em
saúde pública em todo o Brasil.
D) O município formula suas próprias políticas de saúde e também é um dos
parceiros para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde.
24) Conforme os preceitos apresentados na cartilha “Entendendo o SUS”, analise as
afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA.
A) Os municípios precisam aplicar pelo menos 1,5% de suas receitas para o
financiamento à saúde.
B) Os estados devem garantir 1,2% de suas receitas para o financiamento à saúde.
C) As receitas dos municípios são: ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão de bens
imóveis). Transferências da União: cota-parte do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), cota-parte do ITR e transferências da Lei Complementar nº 87/96 –
Lei Kandir. Imposto de Renda Retido na Fonte. Transferências do Estado: cota-parte
do ICMS, cota-parte do IPVA e cota-parte do IPI-Exportação. Outras Receitas
Correntes: receita da dívida ativa de impostos, multas, juros e correção monetária de
impostos.
D) Os recursos locais e os transferidos pela União não devem sofrer qualquer tipo de
acompanhamento dos gastos e fiscalização das aplicações.

25) Conforme o Decreto 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmações e marque a
alternativa CORRETA:
A) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela
atenção quaternária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo
e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção
especial, conforme legislação vigente.
B) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas
modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção em
regiões distintas.
C) É uma diretriz básica o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do
empresário de saúde das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria;
D) Outra diretriz básica é a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário;
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26) Conforme o Decreto 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmações e marque a
alternativa INCORRETA:

A) É uma diretriz básica Publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas
as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de
forma complementar.
B) A desumanização do atendimento do usuário será fator determinante para o
estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação
Pública de Saúde.
C) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá identificação das
necessidades de saúde locais e regionais.
D) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá responsabilidades
assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, as
quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização
e a capacidade de prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da Região
de Saúde.

27) Baseando-se na Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmações e marque
a alternativa CORRETA:

I.

II.

III.

IV.

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de
práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes
assumem responsabilidade sanitária.
É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição
socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
A Atenção Básica não será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas,
de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os
determinantes e condicionantes de saúde.
A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS,
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

A)
B)
C)
D)

As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas;
As afirmativas I, II estão incorretas e a III e IV estão corretas;
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas;
As afirmativas I, II e IV estão corretas e a III está incorreta.

28) Baseando-se na Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmações e marque
a alternativa INCORRETA para as Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde (EACS):

A) O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base
populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme
legislação vigente.
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B) Cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de
agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro
supervisor;
C) O enfermeiro supervisor e os ACS dispensam cadastros no SCNES vigente, vinculados
à equipe;
D) Cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e nesta
portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse
750 pessoas.
29) Baseando-se na Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmações e marque
a alternativa CORRETA para as atribuições dos profissionais da Atenção Básica:
A) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito
da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações
que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida
socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).
B) Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio
da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de
doenças e agravos e sem garantia de atendimento da demanda espontânea, da
realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e
incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e
Complementares.
C) Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado,
realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de
cuidado, isentando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento
do vínculo.
D) Excluir-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se
refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados
preventivos, permitindo o breve cuidado.
30) Conforme a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmações e marque a alternativa
CORRETA para as atribuições do agente comunitário de saúde:
A) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e
cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema
de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com
apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
B) Contradizer os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
C) Proibido desempenhar outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação
específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou
do Distrito Federal.
D) Impossível serem consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a
serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível
superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de
equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o
paciente para a unidade de saúde de referência.
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