CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE PEDRA LAVRADA
N.º 001/2020
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 – 12 (02 PONTOS)
As boazinhas que me perdoem
Qual o elogio que uma mulher adora receber? Bom, se você está com tempo, pode-se listar aqui uns 700:
mulher adora que verbalizem seus atributos, sejam eles físicos ou morais. Diga que ela é uma mulher inteligente, e ela
irá com a sua cara. Diga que ela tem um ótimo caráter e um corpo que é uma provocação, e ela decorará o seu
número. Fale do seu olhar, da sua pele, do seu sorriso, da sua presença de espírito, da sua aura de mistério, de como
ela tem classe: ela achará você muito observador e lhe dará uma cópia da chave de casa. Mas não pense que o jogo
está ganho: manter o cargo vai depender da sua perspicácia para encontrar novas qualidades nessa mulher
poderosa, absoluta. Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe, que ela tem uma voz que faz você pensar
obscenidades, que ela é um avião no mundo dos negócios. Fale sobre sua competência, seu senso de oportunidade,
seu bom gosto musical. Agora quer ver o mundo cair? Diga que ela é muito boazinha.
Descreva uma mulher boazinha. Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão. Aceita encomendas de
doces, contribui para a igreja, cuida dos sobrinhos nos finais de semana. Disponível, serena, previsível, nunca foi vista
negando um favor. Nunca teve um chilique. Nunca colocou os pés num show de rock. É queridinha. Pequeninha.
Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.
Fomos boazinhas por séculos. Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas. Vivíamos no nosso
mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos. A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas,
crucifixo em cima da cama, tudo certinho. Passamos um tempão assim, comportadinhas, enquanto íamos
alimentando um desejo incontrolável de virar a mesa. Quietinhas, mas inquietas.
Até que chegou o dia em que deixamos de ser as coitadinhas. Ninguém mais fala em namoradinhas do Brasil:
somos atrizes, estrelas, profissionais. Adolescentes não são mais brotinhos: são garotas da geração teen. Ser
chamada de patricinha é ofensa mortal. Quem gosta de diminutivos, definha.
Ser boazinha não tem nada a ver com ser generosa. Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo. As boazinhas
não têm defeitos. Não têm atitude. Conformam-se com a coadjuvância. PH neutro. Ser chamada de boazinha, mesmo
com a melhor das intenções, é o pior dos desaforos.
Mulheres bacanas, complicadas, batalhadoras, persistentes, ciumentas, apressadas, é isso que somos hoje.
Merecemos adjetivos velozes, produtivos, enigmáticos. As “inhas” não moram mais aqui. Foram para o espaço,
sozinhas.
MEDEIROS, Martha. Liberdade Crônica. Porto Alegre: L&PM, 2014.
QUESTÃO N.º 01: Com essa crônica, a autora pretende, principalmente:
a) satirizar a postura das famílias que impunham uma vida monótona às mulheres, mesmo reconhecendo suas
potencialidades.
b) criticar o olhar que os homens todos tinham até então em relação à mulher, não valorizando suas potencialidades.
c) fazer um alerta de que existe muito preconceito em relação a como os homens devem tratar as mulheres para
conquistá-las, mostrando-lhes como são boazinhas e merecedoras de respeito e proteção.
d) mostrar como a mulher contemporânea deve ser tratada, ou seja, como uma figura independente e atuante na
sociedade, desconstruindo o estereótipo de sexo frágil em voga até pouco tempo.
e) lamentar que a mulher ainda é muito desvalorizada na sociedade, necessitando criar coragem para assumir uma
posição mais independente, mesmo com o risco de não encontrarem um parceiro para se casarem.
QUESTÃO N.º 02: Em relação aos aspectos discursivos do texto, assinale a opção INCORRETA:
a) Um tom de ironia permeia o texto de Martha Medeiros, principalmente no uso do morfema que marca, geralmente,
a flexão de grau dos substantivos.
b) A autora utiliza em dois momentos do texto uma frase interrogativa; tal estratégia, nesse texto, é apenas um recurso
de estilo, deixando uma reflexão em aberto.
c) O 1º parágrafo apresenta características próprias da tipologia textual injuntiva.
d) O 2º parágrafo pode ser considerado, principalmente, descritivo.
e) O 3º parágrafo apresenta uma constatação de como era a vida da figura feminina por um bom tempo na sociedade
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QUESTÃO N.º 03: Sobre o texto é correto afirmar que:
a) Pelo gênero textual a que pertence, constata-se, nessa crônica de Martha Medeiros, que só há marcas da
variedade padrão da língua.
b) No 1º parágrafo, estão presentes marcas próprias de interpelação ao leitor, o que justifica dizer que está em
evidência, nesse parágrafo, o código da mensagem.
c) A autora faz uma distinção entre os adjetivos “boa” e “boazinha” para não se interpretar que a mulher atual deve ser
implacável e má.
d) No 2º parágrafo, a ocorrência do vocábulo “nunca” deixa clara a intenção de se destacar uma ideia de negação no
texto.
e) A conclusão do texto deixa clara, pela escolha lexical, que podem coexistir os dois tipos de mulheres: a boa e a
boazinha.
QUESTÃO N.º 04: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa adequada sobre aspectos estruturais do
texto:
a) No título, o vocábulo “que” assume um papel pronominal, funcionando como pronome relativo.
b) Não há desvio gramatical em “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo).
c) Na passagem “Qual o elogio que uma mulher adora receber?” (1º parágrafo), o vocábulo “que” deve ser classificado
como uma partícula expletiva, pois apenas funciona como um realce no período.
d) Os vocábulos “você”, “está”, “decorará” e “pastéis” atendem à mesma regra de acentuação gráfica.
e) Não sobressaem, no primeiro parágrafo do texto, verbos flexionados no modo imperativo.
QUESTÃO N.º 05: Pelo que se lê no último parágrafo, pode-se inferir que:
a) só há qualidades listadas para a mulher atual, não diferindo muito do modelo tradicional.
b) as mulheres de hoje querem ser respeitadas em igualdade, mas sentindo-se merecedoras da proteção masculina.
c) há espaço para todas as mulheres, mesmo para aquelas que preferem se manter sob o título de boazinhas.
d) há uma crítica declarada à masculinidade considerada tóxica na sociedade atual.
e) não há mais espaço para o modelo antigo de mulher, pois elas estão cada vez mais conscientes do seu valor e do
que são merecedoras.
QUESTÃO N.º 06: Os itens abaixo apresentam informações corretas, com EXCEÇÃO da alternativa:
a) Os dois-pontos na passagem “(...) pode-se listar aqui uns 700: (...)” (1º parágrafo) introduzem uma enumeração no
texto.
b) As orações destacadas em “(...) mulher adora que verbalizem seus atributos, (...)” (1º parágrafo) e “Mas não
pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo) assumem o mesmo valor sintático.
c) Ocorre, no excerto “(...) que ela é um avião no mundo dos negócios.” (1º parágrafo), uma figura de linguagem
denominada metáfora.
d) Os dois primeiros pontos-finais em “É queridinha. Pequeninha. Educadinha.” (2º parágrafo) poderiam ser
substituídos por vírgulas.
e) Na passagem “Ser boa é bom, ser boazinha é péssimo.” (5º parágrafo), poderia ser inserido um conectivo de valor
adversativo depois da vírgula.
QUESTÃO N.º 07: Assinale a alternativa em que esteja destacada uma forma verbal flexionada em modo e tempo
que expressa uma noção habitual:
a) “Descreva uma mulher boazinha.” (2º parágrafo)
b) “Aceita encomendas de doces, (...)” (2º parágrafo)
c) “Nunca colocou os pés num show de rock.” (3º parágrafo)
d) “Engolíamos tudo e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo)
e) “Até que chegou o dia (...)” (4º parágrafo)
QUESTÃO N.º 08: Das opções abaixo, uma apresenta um vocábulo “que” destacado com classificação DIFERENTE
das demais; assinale-a:
a) “mulher adora que verbalizem seus atributos,(...)” (1º parágrafo)
b) “Diga que ela é uma mulher inteligente, (...)” (1º parágrafo)
c) “Mas não pense que o jogo está ganho: (...)” (1º parágrafo)
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d) “Diga que ela cozinha melhor que a sua mãe,(...)” (1º parágrafo)
e) “(...) que ela tem uma voz que faz você pensar obscenidades, (...)” (1º parágrafo)
QUESTÃO N.º 09: Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
a) Não há ditongo em todos os seguintes vocábulos retirados do texto: “roupas”, “pastéis, “ao”, “contribui” e “Ninguém”.
b) No vocábulo “crucifixo” (3º parágrafo), há dois encontros consonantais.
c) No 5º parágrafo, o vocábulo “coadjuvância” não constitui um neologismo na língua portuguesa.
d) Os vocábulos seguintes retirados do texto: “observador”, “perspicácia”, “obscenidades”, “incontrolável” e “mortal”
apresentam o mesmo processo de formação de palavras.
e) O segmento destacado na passagem “Ser chamada de boazinha, mesmo com a melhor das intenções, é o pior
dos desaforos.” (5º parágrafo) assume um valor semântico de conformidade no contexto em que aparece.
QUESTÃO N.º 10: Observa-se, em todos os excertos abaixo, o emprego de um recurso de linguagem denominado
ironia, MENOS na alternativa:
a) “Voz fina, roupas pastéis, calçados rente ao chão.” (2º parágrafo)
b) “É queridinha. Pequeninha. Educadinha. Enfim, uma mulher boazinha.” (2º parágrafo)
c) “(...) e fingíamos não ver nada, ceguinhas.” (3º parágrafo)
d) “Vivíamos no nosso mundinho, rodeadas de panelinhas e nenezinhos.” (3º parágrafo)
e) “A vida feminina era esse frege: bordados, paredes brancas, crucifixo em cima da cama, tudo certinho.” (3º
parágrafo)
QUESTÃO N.º 11: Nos itens abaixo, foram destacados elementos coesivos que fazem referência a algo
anteriormente expresso no texto, com EXCEÇÃO da alternativa:
a) “(...) sejam eles físicos ou morais.” (1º parágrafo)
b) “(...) e um corpo que é uma provocação, (...)” (1º parágrafo)
c) “(...) e lhe dará uma cópia da chave de casa.” (1º parágrafo)
d) “Passamos um tempão assim, (...)” (3º parágrafo)
e) “(...) é isso que somos hoje.” (6º parágrafo)
QUESTÃO N.º 12: No 5º parágrafo, a autora afirma que “ser boazinha é péssimo”; pode-se afirmar, então, que os três
períodos que se seguem a essa afirmação apresentam uma relação semântica de:
a) consequência
b) conclusão
c) condição
d) proporção
e) causa

RACIOCÍNIO LÓGICO – QUESTÕES 13 – 16 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 13: Seja a proposição: “Se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”. A negação dessa afirmação
é:
a) Hoje não é sexta-feira e amanhã estudarei
b) Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei
c) Se hoje é sexta-feira, amanhã estudarei
d) Se hoje não é sexta-feira, amanhã estudarei
e) Hoje não é sexta-feira ou amanhã estudarei.
QUESTÃO N.º 14: Oito motoristas transportam 1000 caixas em 10 horas. Em quantas horas, dois motoristas
transportam 400 caixas?
a) 14 horas e meia
b) 15 horas
c) 15 horas e meia
d) 16 horas
e) 16 horas e meia
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QUESTÃO N.º 15: Deve-se percorrer o prisma trapezoidal da figura, com deslocamentos somente nas arestas, do
ponto A ao ponto C passando por E, F e G, respectivamente.

A projeção vista de cima que melhor representa o caminho percorrido é

a)

c)

b)

d)

e)

QUESTÃO N.º 16: Observe a sequência.

4321

5555

6789

791113

O próximo número na sequência é:
a) 8101315
b) 9111417
c) 8111417
d) 9111315
e) 8111319

ATUALIDADES – QUESTÕES 17 – 20 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 17: No total, 3,6 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2019 foram corrigidas e só 53
chegaram à pontuação máxima. Os candidatos homens são responsáveis por 21 dessas notas, enquanto 32
mulheres tiraram a nota mil. Dos representantes nordestinos, o maior número de notas 1000 nas redações, 6 no
total, vieram de qual estado?
a) Paraíba.
b) Rio Grande do Norte.
c) Bahia.
d) Ceará.
e) Sergipe.
QUESTÃO N.º 18: Um projeto composto por estudantes da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), conseguiu
alcançar um marco para a arqueologia do Brasil. Sob a coordenação do pesquisar e arqueólogo, Juvandi Santos,
o grupo descobriu a:
a) Pedra Retumba, um sítio arqueológico situado no município de Pedra Lavrada.
b) Pedra Pintada, um sítio arqueológico situado no município de Catingueira.
c) Soledade, um sítio arqueológico situado no município de Imaculada.
d) Cidade Lajedo, um sítio arqueológico situado no município de Zabelê.
e) Gruta Catimbau, um sítio arqueológico situado no município de Puxinanã
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QUESTÃO N.º 19: Segundo a Constituição brasileira, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Marque a alternativa que indica o nome do
político que ocupa atualmente o cargo de Presidente do Senado Federal.
a) Davi Alcolumbre.
b) Eduardo Cunha.
c) Rodrigo Maia.
d) José Sarney.
e) Renan Calheiros.
QUESTÃO N.º 20: Leia atentamente a notícia a seguir, publicada no início deste ano, e marque a opção que
apresenta o nome que preenche corretamente a lacuna.
“Alvo de críticas, o ministro da Educação, ______________, recebeu hoje uma carta de apoio de um grupo de
parlamentares. A carta foi elaborada depois de ele ter ido ao Senado prestar esclarecimentos sobre erros no
Exame Nacional do Ensino Médio. A falha no processo seletivo foi um dos motivos que levaram um outro grupo de
congressistas a protocolar um pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal contra o economista”.
(Congresso em Foco, 18/02/20, com adaptações).
a) Abraham Weintraub
b) Aloizio Mercadante
c) Cid Gomes
d) Fernando Haddad
e) Mendonça Filho

CONTEÚDO ESPECÍFICO AO CARGO – QUESTÕES 21 – 40 (03 PONTOS)
QUESTÃO N.º 21: A notificação compulsória é a principal fonte da vigilância epidemiológica, sendo conceituada
pelo Ministério da Saúde como a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de
intervenção pertinentes. Nesse contexto, são doenças de notificação compulsória imediata até 24horas, EXCETO:
a) botulismo, cólera e dengue óbitos.
b) marburg, febre purpúrica brasileira e arenavírus.
c) peste, raiva humana e síndrome da rubéola congênita.
d) tuberculose, leptospirose e leishmaniose visceral.
e) antraz, tularemia e varíola.
QUESTÃO N.º 22: Analise as afirmativas abaixo em conformidade com a Lei nº 10. 741, de 1 de outubro de 2003
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
I. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral.
II. A obrigação alimentar é solidária, contudo não pode o idoso optar entre os prestadores.
III. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de
saúde que lhe for reputado mais favorável.
IV. É permitido exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos.
V. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento
do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.
ESTÁ(AO) CORRETAS as afirmativas:
a) Estão corretas as afirmativas I e II
b) Estão corretas as afirmativas II e III
c) Estão corretas as afirmativas I, III e V
d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV
e) Todas estão corretas.
QUESTÃO N.º 23: Considerando que o sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode
ser fatal, sendo a única maneira de evitá-la a vacinação, é CORRETO afirmar que o Ministério da Saúde
recomenda que a vacina tetra viral seja administrada, em uma única dose, nas crianças aos:
a) 2 meses
b) 4 meses
c) 6 meses
d) 12 meses
e) 15 meses
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QUESTÃO N.º 24: Acerca da cólera, é INCORRETO afirmar que:
a) a maior parte das pessoas infectadas pela cólera não apresenta sintomas e, em muitos casos, nem percebe
que contraiu a doença.
b) a cólera não tem cura.
c) os sintomas da cólera, em aproximadamente 80% dos casos são leves ou moderados e devem ser tratados
somente por meio da administração oral de líquidos e SRO (planos A e B), ou seja, soro.
d) A ocorrência da cólera está diretamente relacionada às condições inadequadas de saneamento básico.
e) O diagnóstico da cólera é realizado a partir do cultivo de amostras de fezes ou vômito.
QUESTÃO N.º 25: Segundo Geroge (2011), a condição de saúde de um indivíduo pode ser analisada por meio de
diversos fatores, que são chamados de “determinantes de saúde” ou condicionantes de saúde. Dessa forma, é
CORRETO afirmar que o fator determinante e/ou condicionante biológico, relaciona-se a:
a) agentes químicos, físicos ou biológicos.
b) emprego e pobreza.
c) a idade, sexo e condições genéticas.
d) alimentação, atividade física e comportamento sexual.
e) educação, saúde, transporte e lazer.
QUESTÃO N.º 26: Assinale (V) ou (F) nos parênteses conforme a afirmativa seja verdadeira ou falsa, de cima
para baixo, respectivamente, conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
(____) Os detentores da guarda possuem o prazo de 30 (trinta) dias para propor a ação de adoção, contado do
dia seguinte à data do término do estágio de convivência.
(____) O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos internos na
instituição.
(____) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o
nascimento, será encaminhada ao Conselho Tutelar.
(____) Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu
desenvolvimento.
(____) A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar.
Analisando as afirmativas acima, marque a sequência CORRETA:
a) F – F – V – F - V
b) V – V – V – F - F
c) V – F – V – F - F
d) F – F – F – V - V
e) F – V – F – V - F
QUESTÃO N.º 27. Acerca da habitação prevista no Estatuto do Idoso assinale a afirmativa INCORRETA:
a) o idoso tem direito a moradia, mas é vedado morar desacompanhado dos seus familiares.
b) A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada
inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
c) toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena
de interdição, além de atender toda a legislação pertinente.
d) As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as
necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias
e com estas condizentes, sob as penas da lei.
e) As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se, preferencialmente, no
pavimento térreo.
QUESTÃO N.º 28. A doença de chagas é uma infecção que na fase aguda causa os sintomas de febre
prolongada por mais de sete dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço nos rostos e pernas e que na fase
crônica, a maioria dos casos não apresenta sintomas, porém algumas pessoas podem apresentar: problemas
cardíacos, como insuficiência cardíaca e problemas digestivos, como megacolon e megaesôfago. Acerca da
doença de chagas, é CORRETO afirmar que é causada pelo:
a) trichomonas vaginalis
b) aedes aegypti.
c) Entamoeba histolytica
d) plasmodium.
e) trypanosoma cruzi.
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QUESTÃO N.º 29. Em conformidade com o Ministério da Saúde são sintomas que caracterizam a malária,
EXCETO:
a) febre alta.
b) calafrios.
c) tumores.
d) sudorese.
e) hipertensão arterial.
QUESTÃO N.º 30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é CORRETO afirmar que o
reconhecimento do estado de filiação trata-se de um direito:
a) personalíssimo, disponível e imprescritível.
b) transferível, disponível e prescritível.
c) personalíssimo, indisponível e imprescritível.
d) transferível, indisponível e imprescritível.
e) personalíssimo, indisponível e prescritível.
QUESTÃO N.º 31. Em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde, a saúde do trabalhador trata-se de um
conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, sendo INCORRETO afirmar
que abrange:
a) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
b) participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
c) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
d) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas.
e) revisão periódica das remunerações dos trabalhadores, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades
sindicais.
QUESTÃO N.º 32. Segundo a Lei nº 8.080/1990, é CORRETO afirmar que a iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:
a) complementar.
b) livre.
c) integral.
d) superficial
e) imprescindível
QUESTÃO N.º 33. Acerca do Calendário de Vacinação da pessoa idosa, é CORRETO afirmar:
a) A vacina contra a influenza terá uma dose anual.
b) A vacina contra pneumocócica 23 não tem indicação para grupos-alvo específicos.
c) O reforço da dupla adulto (dT) será a cada 5 anos.
d) A vacina contra a febre amarela será aplicada em duas doses.
e) A vacina contra a hepatite B não é indicada para o idoso.
QUESTÃO N.º 34. Analise as doenças e agravos abaixo e assinale a afirmativa que NÂO ESTÁ ASSOCIADA à
falta de saneamento básico.
a) febre tifoide.
b) hanseníase.
c) aids.
d) giardíase.
e) shigelose.
QUESTÃO N.º 35. O novo agente do coronavírus (COVID-19) causa febre, tosse e dificuldade respiratória e sua
disseminação ocorre de pessoa para pessoa, sendo relatado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 31 de
dezembro de 2019. No Brasil, a orientação do Ministério da Saúde está relacionada aos cuidados básicos para
reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas. Sendo assim, entre as medidas
preventivas abaixo, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) evitar contato próximo com pessoas doentes.
b) cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
c) limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
d) evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos lavadas.
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e) lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos
de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
QUESTÃO N.º 36: Analise as afirmativas abaixo acerca do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011:
I. O planejamento da saúde não é obrigatório para os entes públicos.
II. A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as
normas que regem as relações internacionais.
III. O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível nacional até o local.
IV. As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
V. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas
especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do
Ministério da Saúde.
Julgue as afirmativas:
a) As afirmativas III e IV são verdadeiras.
b) As afirmativas I e III são falsas.
c) As afirmativas IV e V são falsas.
d) As afirmativas II, III, V são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são falsas.
QUESTÃO N.º 37: Complete a lacuna na frase a seguir e assinale a afirmativa CORRETA. O conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui _____________.
a) as comissões intersetoriais.
b) subsistema de atenção à saúde.
c) participação complementar.
d) o Sistema Único de Saúde.
e) seguridade social.
QUESTÃO N.º 38: Assinale as afirmativas abaixo e assinale (V) ou (F) nos parênteses, conforme a assertiva
seja verdadeira ou falsa, respectivamente, de cima para baixo, a respeito da Lei nº 8.142/1990:
(____) A Conferência de Saúde 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.
(____) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
(____) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Poder Legislativo.
(____) É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para
aplicação da Lei nº 8.142/1990.
(____) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
A sequência CORRETA é:
a) V – F – V – V - F
b) F – V – F – V - V
c) V – F – V – F - F
d) F – V – V – F - V
e) V – F – F – V - F
QUESTÃO N.º 39: Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei Orgânica da
Saúde, é CORRETO afirmar que o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES a
cada:
a) 2 meses
b) 4 meses
c) 6 meses
d) 2 anos
e) 4 anos
QUESTÃO N.º 40: A Sra. Jaci está com 8 meses de gravidez e já está preocupada se os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada permitem a presença de acompanhante para ficar
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ao seu lado durante o nascimento do seu primogênito. Acerca da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 é
INCORRETO afirmar que:
a) A parturiente terá direito apenas a um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pósparto imediato.
b) O médico indicará o acompanhante.
c) Os hospitais de todo o país ficam obrigados a manter em local visível de suas dependências o aviso informando
do direito ao acompanhante.
d) As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício do direito ao acompanhante constarão no regulamento da lei,
a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo.
e) A parturiente indicará o acompanhante.
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