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Edital nº 01/2022 

Docentes

Caderno de Provas 

Ciências da Saúde 

Instruções: 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2. Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se 
há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua 
compreensão.

3. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, não podendo o candidato retirar-se com a 
prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4. A prova é composta de 40 questões objetivas.

5. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser 
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA 
resposta.

6. A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul escuro 
ou preta).

7. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, 
portanto, esclarecimentos.

8. Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos.

9. O candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Teste de saliva de Covid-19 é mais rápido e seguro do que cotonetes 

nasais  

O teste genético feito com amostra de saliva consegue identificar o vírus SARS-CoV-2 mais 
rapidamente do que os testes realizados com cotonetes nasais. É o que diz uma pesquisa, revisada 
por pares, publicada nesta segunda-feira, 21, no Microbiology Spectrum, jornal da Sociedade 
Americana de Microbiologia. “É uma descoberta muito importante porque pode evitar que as 
pessoas espalhem o vírus da Covid-19 antes de saberem que o tem”, disse Donald K. Milton, coautor 
do estudo e professor de saúde ocupacional e ambiental do Instituto de Saúde Ambiental da 
Universidade Maryland, nos Estados Unidos. “A detecção precoce pode reduzir a propagação da 
doença”, afirma. A pesquisa foi motivada justamente pela necessidade de aumentar os testes no 
início da pandemia, acompanhada pela escassez de swabs nasais, até então o método padrão de 
coleta de amostras para testes. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/teste-de-saliva-de-covid-19-e-mais-rapido-e-seguro-do-que-cotonetes-
nasais/. Acesso em: 24 mar. 2022 

01. A função da linguagem predominante no texto é  

a) emotiva.  

b) apelativa. 

c) referencial.  

d) fática. 

e) metalinguística. 

02. Assinale a alternativa em que a mudança da pontuação do trecho não desrespeita as regras 

da norma culta nem muda o sentido original. 

a) A pesquisa foi motivada, justamente, pela necessidade de aumentar os testes no início da 
pandemia, acompanhada pela escassez de swabs nasais, até então, o método padrão de 
coleta de amostras para testes. 

b) A pesquisa, foi motivada justamente, pela necessidade de aumentar os testes no início da 
pandemia, acompanhada pela escassez de swabs nasais até, então, o método padrão de 
coleta de amostras para testes.  

c) A pesquisa foi motivada justamente pela necessidade de aumentar os testes, no início da 
pandemia, acompanhada pela escassez, de swabs nasais, até então o método padrão de 
coleta de amostras para testes.  

d) A pesquisa foi motivada, justamente, pela necessidade de aumentar, os testes no início da 
pandemia, acompanhada pela escassez de swabs nasais, até então o método padrão de 
coleta de amostras para testes.  

e) A pesquisa foi motivada justamente pela necessidade de aumentar, os testes no início da 
pandemia, acompanhada pela escassez, de swabs nasais, até então o método padrão de 
coleta de amostras para testes. 
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03. Os períodos “É uma descoberta muito importante porque pode evitar que as pessoas 

espalhem o vírus da Covid-19 antes de saberem que o tem” (linhas 4 e 5) e “A detecção precoce 
pode reduzir a propagação da doença” (linhas 7 e 8), dentro do contexto em questão, podem ser 
conectadas, por  

a) pois.  

b) já que. 

c) portanto. 

d) não obstante. 

e) e. 

 

O bem e o mal do estrangeirismo 

O terror dos puristas da língua em Portugal é um youtuber nascido e criado no Engenho Novo, 
bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: Luccas Neto. Dono do canal infantil Luccas Toon, com 36,9 
milhões de seguidores no YouTube, o carioca também é um hit entre ___ crianças portuguesas. 
___ tal ponto que, em novembro do ano passado, o jornal lisboeta Diário de Notícias publicou 
uma matéria em tom xenofóbico, reclamando que os miúdos de lá estão cada vez mais ___ falar 
“brasileiro” de tanto assistir Luccas e outros influenciadores daqui.  
 
“Dizem ‘grama’ em vez de relva, autocarro é ‘ônibus’, rebuçado é ‘bala’, riscas são ‘listras’ e leite 
está na ‘geladeira’ em vez de no frigorífico”, alertou o jornal. “Os educadores notam-no sobretudo 
depois do confinamento - ___ conta de muitas horas de exposição ___ conteúdos feitos por 
youtubers brasileiros.” Pais e educadores portugueses estão preocupados. Mas talvez não 
devessem levar o caso tão ___ sério. Afinal, mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, 
os lusos usam e abusam de palavras do francês e do inglês - e aí sem ___ mesma vergonha. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/>. Acesso em 04 abr. 2022. 

04. A sequência que completa CORRETAMENTE os espaços do texto é: 

a) as – A – a – à – a – a – a  

b) as – À – a – a – a – à – a  

c) às – À – à – à – a – à – a  

d) as – A – a – a – a – a – a  

e) às – A – a – à – a – a – à  

05. Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos processos de referenciação presentes no texto. 

a) “o carioca” (linha 3) retoma “Luccas Neto” (linha 2). 

b) “miúdos de lá” (linha 5) retoma “crianças portuguesas” (linha 3). 

c) “o jornal” (linha 8) retoma “Diário de Notícias” (linha 4). 

d) “-no” (linha 8) retoma “um youtuber nascido e criado no Engenho Novo” (linha 1). 

e) “sua antiga colônia” (linha 11) faz referência a um elemento ausente no texto, mas que pode 
ser retomado a partir do conhecimento enciclopédico de quem lê. 
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LEGISLAÇÃO 

06. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de 
decreto ou de portaria. 

b)  É livre a manifestação do pensamento, de forma que fica garantido o anonimato daquele que 
expressar suas ideias. 

c)  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 

d)  A educação, direito de todos e dever exclusivo do Estado, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

e)  As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecem ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, não se aplicando essas disposições às instituições de pesquisa científica 
e tecnológica, como é o caso dos Institutos Federais.  

07. Considerando a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, 
sendo que a sua não quitação, no prazo previsto, implicará sua inscrição em dívida ativa. 

b) Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi 
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de 
mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.  

c) O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 

d) Ao servidor é permitido atribuir, com parcimônia, a pessoa estranha à repartição, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 

e) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, 
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, 
para participar de curso de capacitação profissional. 

 



4 

08. A Lei nº 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. De acordo com 

essa lei, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)  A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores. Ademais, poderá se organizar em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base 
na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

b)  A educação profissional técnica de nível médio, a critério de cada instituição de ensino, 
poderá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

c)  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, 
terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. 

d)  A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada com o 
ensino médio ou de forma subsequente, esta em cursos destinados a quem já tenha 
concluído o ensino médio. 

e)  A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 
com variados graus de abrangência ou especialização. 

09. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, e suas 
atualizações), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Pode o servidor, por liberdade de consciência, deixar de utilizar os avanços técnicos e 
científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. 

b) É vedado ao servidor público, em função de seu espírito de solidariedade, ser conivente com 
erro ou infração ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal ou ao Código de Ética de sua profissão. 

c) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a 
legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 
moralidade do ato administrativo. 

d) É vedado ao servidor público retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, 
qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

e) É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, 
paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 
jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 
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10. Tendo como referência a Lei nº 11.892/2008, que cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária 
anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, 
encargos sociais e benefícios aos servidores.  

b) O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes 
dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da 
instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do 
Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a 
comunidade acadêmica.  

c) A administração dos Institutos Federais tem como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes, 
o Conselho Superior e o Diretório Central dos Estudantes. 

d) A todos os cidadãos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  

e) Um dos objetivos dos Institutos Federais é desenvolver atividades de extensão, de acordo 
com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 
mundo do trabalho e os segmentos sociais.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Todas as afirmações abaixo retratam a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil, 

EXCETO: 

a) As ações de saúde pública na “Primeira República” e principalmente no “Período Vargas” se 

caracterizavam por ações centralizadas, com ênfase na realização de campanhas sanitárias, 

destinadas a combater as epidemias urbanas e as endemias rurais. 

b) Na década de 1950, período conhecido como “Período de Redemocratização”, houve a 

criação de vários órgãos de saúde pública, inclusive do Ministério da Saúde. 

c) No período do “Governo Militar”, houve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), que propiciou a implementação de uma política de saúde com o desenvolvimento do 

complexo médico-industrial de produção de medicamentos e equipamentos, promovendo, 

consequentemente, o fortalecimento da atenção primária.  

d) Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a nova Constituição Brasileira 

incluindo, pela primeira vez, uma seção sobre Saúde. Essa seção incorporou, em grande parte, 

os conceitos e propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde, podendo-se dizer que, na 

essência, a Constituição adotou a proposta da Reforma Sanitária. 

e) Criado pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de 

ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais e, complementarmente, por iniciativa privada que se vincule ao Sistema. 

12. Em relação ao sistema de saúde brasileiro, pode-se afirmar que até o final da década de 1980: 

a) priorizava a promoção e proteção da saúde. 

b) era preferencialmente privatista, “medicalizante”. 

c) tinha um centro decisório em cada esfera de poder. 

d) tinha caráter descentralizador. 

e) priorizava a demanda organizada pela comunidade. 

13. Quanto ao movimento de Reforma Sanitária ocorrido no Brasil, pode-se afirmar que: 

a) ocorreu no início da década de 1970, com o fim do regime militar. 

b) os profissionais de saúde foram os grandes incentivadores desse movimento. 

c) lutou pela democratização do regime e da assistência ao preso político. 

d) primou pela democratização da sociedade, desde que a vacina fosse obrigatória.  

e) não conseguiu apoio da sociedade nem de parlamentares. 
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14. Analise as sentenças abaixo sobre o trecho da Lei Orgânica da Saúde que diz: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado”. Isso significa que: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições  

indispensáveis ao seu pleno exercício, e direcioná-las apenas aos indivíduos menos 

favorecidos socialmente. 

b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições  

indispensáveis ao seu pleno exercício, e direcioná-las para a resolução de problemas dos 

indivíduos em quaisquer níveis de complexidade. 

c) A saúde é um direito facultativo do ser humano, devendo o estado prover as condições da 

assistência terciária apenas aos cidadãos em vulnerabilidade social. 

d) A saúde é um direito facultativo do ser humano, devendo o estado prover as condições  

indispensáveis ao seu pleno exercício, e direcioná-las à resolução de problemas de saúde dos 

indivíduos de maneira integral. 

e) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições  

indispensáveis ao seu pleno exercício, e promover ações contínuas de prevenção e 

tratamento aos indivíduos e às comunidades, sendo exigida uma contrapartida direta de 

recursos aos cidadãos. 

15. A lei conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS) é a: 

a) Lei nº 8.241/90. 

b) Lei nº 8.142/90. 

c) Lei nº 8.010/90. 

d) Lei nº 8.080/90. 

e) Lei nº 8.020/90. 

16. Levando em consideração a Lei Orgânica da Saúde (LOS), são princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS):  

a) universalidade de acesso, integralidade de assistência, centralização. 

b) direito à informação, universalidade de acesso, integralidade de assistência. 

c) integralidade de assistência, centralização com acesso, igualdade de assistência à saúde. 

d) igualdade de assistência à saúde, descentralização político-administrativa, abrigo público. 

e) descentralização político-administrativa, priorização e hierarquia, direito à informação. 
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17. Sobre o controle social do Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que 

a) o SUS ainda não tem instâncias para um controle social efetivo. 

b) o Conselho Municipal de Saúde não tem função de exercer o controle social. 

c) a partir da nova Constituição Federal, a sociedade não controla o Estado. 

d) os Conselhos de Saúde devem ter representação paritária. 

e) o mandato dos conselheiros de saúde é igual ao do Secretário. 

18. A Emenda Constitucional nº 29/2000 e a Lei complementar nº 141/2012 estabelecem os 

percentuais mínimos de recursos que a União, os Estados e os Municípios devem investir no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca do financiamento público da saúde, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) A União, os Estados e os Municípios devem destinar 10% de suas receitas para o SUS. 

b) A União e os Estados devem destinar, respectivamente, 5% e 12% de suas receitas para o SUS. 

c) Não existem percentuais definidos de gastos da União, dos Estados e dos Municípios com o 

SUS. 

d) Apenas os Estados e os Municípios devem destinar 5% de suas receitas para o SUS. 

e) Os Estados e os Municípios devem destinar, respectivamente, 12% e 15% de suas receitas 

para o SUS. 

19. O Fundo Nacional de Saúde (FNS) cumpre o papel de: 

a) gestor financeiro dos recursos destinados ao SUS. 

b) grupo democrático paritário de decisão sobre o uso dos recursos do SUS. 

c) gestor de recursos para a Força Nacional do SUS. 

d) grupo democrático paritário de decisão sobre os recursos hospitalares. 

e) gestor financeiro dos recursos destinados a financiar as Unidades de Saúde. 

20. Os principais objetivos da epidemiologia são, EXCETO: 

a) intervir nos atos assistenciais, exclusivamente para doenças transmissíveis. 

b) contribuir para a redução dos problemas de saúde na população. 

c) identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades em uma comunidade. 

d) propor ações de profilaxia para o controle da ocorrência das doenças em um determinado 

local. 

e) avaliar o impacto das ações de saúde para alterar uma situação encontrada. 
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21. As principais ações da Vigilância Epidemiológica são, EXCETO: 

a) investigação de casos, sejam suspeitos ou confirmados. 

b) quimioprofilaxia dos contatos em caso de doenças infectocontagiosas. 

c) informação aos meios de comunicação em caso de risco de novos agravos. 

d) busca ativa de faltosos ao tratamento de doenças com terapêutica prolongada. 

e) autuação dos infratores às normas de notificação e informações em Saúde Pública. 

22. Referente à epidemiologia descritiva, é INCORRETO afirmar que: 

a) a epidemiologia descritiva constitui a primeira etapa da aplicação do método epidemiológico, 

com o objetivo de compreender o comportamento de um agravo à saúde numa população. 

b) os caracteres epidemiológicos relativos à pessoa referem-se especialmente a gênero, idade, 

escolaridade, nível socioeconômico, etnia, ocupação, situação conjugal. 

c) ao descrevermos os caracteres epidemiológicos relativos a lugar, focalizamos o padrão do 

comportamento das doenças em amplos períodos, pelo levantamento de séries históricas, 

com o objetivo de caracterizar tendências e variações regulares por meio de pesquisas de 

caso-controle. 

d) nos estudos descritivos, os dados são reunidos, organizados e apresentados na forma de 

gráficos, tabela com taxas, médias e distribuição, segundo atributos da pessoa, do tempo e do 

espaço, sem o objetivo de se estabelecer associações ou inferências causais. 

e) na fase de estudos epidemiológicos descritivos, é possível responder a questões como 

“quem?” “quando?” “onde?”, ou, em outros termos, descrever os caracteres epidemiológicos 

básicos. 

23. O comportamento endêmico de uma doença se configura quando:  

a) apresenta uma variação sazonal bem definida. 

b) ocorre em grande número de países simultaneamente. 

c) sua ocorrência se apresenta na comunidade de forma inesperada. 

d) o número de ocorrências está claramente acima do esperado. 

e) há um aumento no número de casos num espaço específico (escola, hotel, acampamento etc.). 

24. Uma epidemia é confirmada:  

a) por um número exato e esperado de casos por semana. 

b) pela incidência maior que a usual de casos de determinada doença. 

c) pelo grande número de testes positivos de várias doenças. 

d) pelos vários diagnósticos clínicos confirmados por laboratório. 

e) pela ocorrência de casos esperados em um território. 
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25. A importância de se calcular a taxa de incidência da dengue reside na necessidade de, 

EXCETO: 

a) analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos 

confirmados de dengue, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e 

ambiental da doença.  

b) contribuir para a avaliação e orientação das medidas de controle vetorial do Aedes aegypti.  

c) subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde 

direcionadas ao controle de doenças de transmissão vetorial. 

d) estimar o risco de ocorrência de casos de dengue, em períodos endêmicos e epidêmicos, 

numa determinada população exposta ao risco de adquirir a doença. 

e) verificar o número de casos novos e antigos confirmados de dengue, por 100 mil habitantes, 

na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

26. São indicadores demográficos importantes na tomada de decisão em saúde pública, EXCETO: 

a) razão de sexos. 

b) taxa de crescimento da população. 

c) proporção de menores de 5 anos de idade na população. 

d) taxa de analfabetismo. 

e) proporção de idosos na população. 

27. São sistemas de informação do SUS, EXCETO: 

a) SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade. 

b) Sisvan – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

c) Sinasc – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. 

d) SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. 

e) Sisab – Sistema de Informação sobre Saneamento Básico. 
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28. Sobre os sistemas de informação do SUS podemos afirmar, EXCETO, que: 

a) O Datasus foi criado em 1991, com a finalidade de coordenar o desenvolvimento dos Sistemas 

de Informação em Saúde (SIS), para atender às necessidades do SUS. 

b) Ao Ministério da Saúde compete, por meio do Datasus, a guarda, a preservação e o acesso 

seguros das bases de dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), fontes para a 

elaboração de relatórios estatísticos que auxiliam a indicação do perfil de situação de saúde 

de estados, de municípios e do país. 

c) O marco da institucionalização dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil foi a 

padronização do formulário de declaração de nascidos vivos e do fluxo da coleta de dados 

correspondentes, na década de 1970. 

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) auxilia o Ministério da Saúde em 

levantamentos e pesquisas que geram dados e informações para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), em que se destacam os Censos Demográficos, as Estimativas e Projeções Populacionais 

e a Pesquisa Nacional de Saúde. 

e) Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) do SUS agregam diversos tipos de bases de dados 

(sistemas e subsistemas) com funções e objetos de registro de diferentes naturezas, como o 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS); e o Sistema de Acompanhamento da 

Gestante (Sisprenatal), entre outros. 

29. São exemplos de doenças de notificação compulsória, EXCETO: 

a) Toxoplasmose Gestacional. 

b) Hepatites não virais. 

c) Esquistossomose. 

d) Covid -19. 

e) Zika vírus. 

30. São exemplos de doenças controladas ou erradicadas no Brasil por meio de ações de 

vacinação, EXCETO: 

a) Sarampo.  

b) Rubéola. 

c) Influenza (Gripe). 

d) Varíola. 

e) Gripe Aviária. 
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31. Com base no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), o grupo de doenças que mais matou os 

brasileiros, entre os anos 2010 e 2020, são as/os: 

a) doenças infecto-parasitárias. 

b) doenças do aparelho digestivo. 

c) doenças cardiovasculares. 

d) cânceres. 

e) doenças ocupacionais. 

32. São consideradas mortes ocorridas por causas externas as:  

a) mortes derivadas de acidentes de trânsito. 

b) mortes ocasionadas devido ao tabagismo. 

c) mortes causadas pela falta de acesso à água potável. 

d) mortes causadas pela insegurança alimentar. 

e) mortes devidas à poluição do ar. 

33. Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) é realizado um intenso trabalho de prevenção e 

tratamento de doenças como Hipertensão, Diabetes e Obesidade. Essas doenças são 

consideradas: 

a) doenças crônicas transmissíveis. 

b) doenças agudas transmissíveis. 

c) doenças crônicas não transmissíveis. 

d) doenças agudas não transmissíveis. 

e) doenças agudas degenerativas. 

34. São procedimentos que fazem parte da atenção terciária (ou alta complexidade) da saúde no 

SUS, EXCETO: 

a) os procedimentos de transplantes de órgãos. 

b) os exames laboratoriais, como endoscopia, para complementação de diagnósticos. 

c) as cirurgias bariátricas. 

d) as quimioterapias. 

e) os procedimentos de diálise. 
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35. A atenção básica no SUS constitui o primeiro nível de atenção ao paciente e, 

preferencialmente, deve ser a porta de acesso da população ao sistema. Todas as atividades 

abaixo fazem parte desse nível de atenção, EXCETO:  

a) o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

b) a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. 

c) a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

d) a Cirurgia geral, clínica médica e pediatria.  

e) a Equipe de Saúde Bucal. 

36. Por meio do Sistema de Informação em Saúde do SUS, é possível ter acesso a dados que 

auxiliam em vários aspectos da Saúde Pública, mas não informam: 

a) o perfil epidemiológico de uma população. 

b) a carga de doenças de um território. 

c) a prevalência das doenças que acometem o território. 

d) o perfil demográfico da população. 

e) a oferta de serviços de saúde. 

37. Sobre o Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), podemos afirmar, EXCETO, 

que:  

a) realiza o cadastramento das declarações de Nascidos Vivos (DN). 

b) subsidia o conhecimento da situação de saúde em relação aos nascimentos ocorridos no país. 

c) possibilita melhor conhecimento da realidade sócio-sanitária. 

d) apresenta indicadores, tais como: percentual de partos cesarianas, nascidos vivos com baixo 

peso e por faixa etária da mãe.  

e) serve como denominador para cálculo das taxas de mortalidade infantil e materna. 

38. São instrumentos de gestão do SUS, na esfera federal, EXCETO: 

a) o Plano Nacional de Saúde (PNS). 

b) o Plano Anual de Saúde (PAS). 

c) o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC). 

d) o Relatório Anual de Gestão (RAG). 

e) o Plano de Indicadores Primários (PIP).  



14 

39. Não são benefícios do saneamento básico para saúde da população: 

a) o aumento da qualidade de vida das pessoas. 

b) as melhorias das condições de saúde, principalmente de crianças.  

c) a diminuição da mortalidade infantil.  

d) a diminuição das doenças respiratórias. 

e) a contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica. 

40. Entre as conferências de Promoção de Saúde, a que teve como tema central a criação de 

ambientes favoráveis foi a: 

a) Conferência Internacional de Saúde – Ottawa, 1986. 

b) Conferência Internacional de Saúde – Adelaide, 1988. 

c) Conferência Internacional de Saúde – Sundsvall, 1991. 

d) Conferência Internacional de Saúde – Jacarta, 1997. 

e) Conferência Internacional de Saúde – Santafé de Bogotá, 1992. 

 



 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

Folha de Resposta 
(Rascunho)

 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

01  11  21  31  

02  12  22  32  

03  13  23  33  

04  14  24  34  

05  15  25  35  

06  16  26  36  

07  17  27  37  

08  18  28  38  

09  19  29  39  

10  20  30  40  
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