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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 
 

16. A Lei 8666/93 estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Sobre o capítulo I das disposições gerais, 
seção II das definições, artigo 6º Assinale a única 
alternativa INCORRETA. 

 
Para fins dessa lei considera-se: 

 
A)  Compra como sendo toda aquisição remunerada 

de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 

B)  Contratado como sendo a pessoa física ou 
jurídica signatária de contrato com a Administração 
Pública. 

C) Seguro-Garantia como sendo o seguro que 
garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por empresas em licitações e contratos. 

D) Alienação como sendo a empreitada por preço 
unitário quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo de unidades 
determinadas. 

E) Contratante como sendo o órgão ou entidade 
signatária do instrumento contratual. 

 

17. Segundo o Tribunal de Contas da União TCU, a 
Modalidade de licitação é a forma específica de 
conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios 
definidos em lei. O valor estimado para contratação é 
o principal fator para escolha da modalidade de 
licitação, exceto quando se trata de pregão, que não 
está limitado a valores. Sobre isto assinale a única 
alternativa CORRETA. 

 
Conforme a Lei 8666/93 
 
São modalidades de licitação: 

 
I. concorrência; 

II. tomada de preços; 
III. convite; 
IV. concurso; 
V. leilão. 

 
A) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 
B) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
C) Todas as alternativas estão corretas. 
D) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. No município X, o auditor C.L.F 45 anos em reunião 
com a administração da referida cidade procedeu à 
dispensa de licitação para compra de grande 
quantidade de materiais e medicamentos para a 
população e estruturação de uma área para atender 
os feridos, pois a cidade com pouco mais de 5 mil 
habitantes foi atingida por uma enchente e ficou 
evidenciado uma situação de emergência e 
calamidade pública. E num outro município Y, a 
auditora B.F.H também procedeu à dispensa de 
licitação pois no referido município foi descoberta uma 
gruta com inúmeras imagens e estátuas que contavam 
um pouco da história da cidade, um verdadeiro arsenal 
de obras de arte com autenticidade comprovada e 
precisavam ser restauradas com urgência. 

 
Analise as afirmações e marque apenas a alternativa 
CORRETA. 

 
I. A auditora B.F.H agiu de maneira correta 

atendendo ao que está disposto no artigo 24 inciso 
XV da lei 8666/93 que versa: É dispensável a 
licitação para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidade. 

II. No caso do município que passou por uma 
situação de calamidade pública. A licitação deveria 
ter ocorrido pois não há amparo legal no caso 
descrito. 

III. O Auditor C.L.F agiu obedecendo o que está 
disposto no artigo 24 inciso IV da lei 8666/93 que 
versa: É dispensável a licitação nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens,públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos. 

 
A) Apenas a alternativa I está correta. 
B) Apenas a alternativa II está correta. 
C) Apenas a alternativa III está correta. 
D) Estão corretas as alternativas I e III. 
E) nenhuma das alternativas está correta. 
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19. Com o advento da Revolução Industrial, os produtos 
deixaram de ser fabricados artesanalmente e 
passaram a ser produzidos para o consumo em 
massa. No decorrer do tempo, os produtos foram 
direcionados aos consumidores, em todos os setores. 
Essa nova realidade precisou ser regulamentada a fim 
de proteger aquele que consome, principalmente por 
este ser hipossuficiente, isto é, o lado mais fraco na 
relação empresa - cliente. Por isso, o Código de 
Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da 
prova. Com a difusão da informação sobre os diretos, 
houve um crescimento na demanda judicial e os 
empresários passaram a investir mais em consultoria 
preventiva para evitar desde pequenas causas em 
massa até grandes ações ( Paulo Fernando Vianna da 
Silva – Jornal do Brasil 24.07.2011). Conforme o 
Código de Defesa do Consumido, artigo 39 seção IV 
das práticas abusivas. 
 
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 
dentre outras práticas abusivas: 

 
Assinale a única alternativa INCORRETA. 

 
A) Exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva. 
B) Recusar atendimento às demandas dos 

consumidores, na exata medida de suas 
disponibilidades de estoque, e, ainda, de 
conformidade com os usos e costumes. 

C) Informar, conscientizar e motivar o consumidor 
através dos diferentes meios de comunicação. 

D) Executar serviços sem a prévia elaboração de 
orçamento e autorização expressa do consumidor, 
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores 
entre as partes. 

E) Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do 
legal ou contratualmente estabelecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Conforme o código de defesa do consumidor (artigo 
6º) são direitos básicos do consumidor! 

 
I.  A facilitação da defesa de seus direitos, sem a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências. 

II.  A informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem. 

III.  A proteção contra a publicidade enganosa e 
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos 
e serviços. 

 
Está correto apenas: 

 
A) a opção I. 
B) a opção II e III. 
C) a opção I e II. 
D) a opção I e III. 
E) nenhuma das alternativas. 

 

21. Conforme a Lei 8666/93 art. 87 secção II das sanções 
administrativas. Pela inexecução total ou parcial do 
contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 
I. advertência. 

II. multa, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato. 

III. suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes. 

 
A) Estão corretas apenas as alternativas III e IV. 
B) Apenas a alternativa II está correta. 
C) Apenas a alternativa IV está correta. 
D) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
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22. Em 9 de Julho de 2013 o Ministério Público da cidade 
do Rio de Janeiro propôs uma acão civil pública 
pedindo o cancelamento do processo licitatório da 
saúde para o evento da Jornada Mundial da 
Juventude que ocorreu nesta mesma cidade. Segundo 
o Ministério público, havia uma série de 
irregularidades, entre elas suspeita de 'cartas 
marcadas' para contratação de empresas por 7,8 
milhões de reais. A seção III da lei 8666/93 analise as 
afirmações a seguir e marque apenas uma alternativa 
CORRETA. 

 
I. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: Pena – detenção, de 3 (três) a 5 
(cinco) anos, e multa. 

II. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 
ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o 
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

III. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de 
qualquer ato de procedimento licitatório: Pena – 
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa. 

IV. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo: Pena – detenção, 
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência. 

V. Admitir à licitação ou celebrar contrato com 
empresa ou profissional declarado inidôneo: Pena 
– detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa. 

 
A) Estão corretas apenas as alternativas II e V. 
B) Estão corretas apenas as alternativas I, II, III e V 
C) Estão corretas apenas as alternativas II, IV e V 
D) Estão corretas apenas as alternativas I e III. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Baseando-se nas finalidades da auditoria, está correto 
apenas o que se afirma em: 

  
1) Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e 

proceder o levantamento de dados que permitam 
conhecer a qualidade, quantidade, os custos e os 
gastos da atenção à saúde; 

2) Avaliar objetivamente os elementos componentes 
dos processos da instituição, serviço ou sistema 
auditado, objetivando a melhoria dos 
procedimentos, através da detecção de desvios 
dos padrões estabelecidos; 

3) Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade 
dos serviços de saúde prestados à população, 
visando a melhoria progressiva da assistência à 
saúde; 

4) Produzir informações para subsidiar o 
planejamento das ações que contribuam para o 
aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação da 
equipe de saúde. 

  
A) Todas estão corretas. 
B) 1,2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1,2, e 3. 
E) todas estão incorretas. 

 

24. Dentre as qualidades necessárias à função de auditor, 
qual das opções abaixo não corresponde ao perfil do 
profissional: 

 
A) Soberania, o auditor deverá possuir o domínio do 

julgamento profissional, pautando-se exclusiva e 
livremente a seu critério. 

B) Parcialidade, o auditor está obrigado a intervir nos 
casos onde há conflito de interesses que possam 
influenciar o julgamento. Devendo tomar partido e 
emitir opiniões. 

C) Conhecimento técnico e capacidade profissional 
das diversas áreas relacionadas com as atividades 
auditadas. 

D) Sigilo e discrição, o sigilo profissional é regra 
mandatória e indeclinável no exercício da auditoria. 

E) Comportamento ético, como servidor público, o 
auditor se obriga a proteger os interesses da 
sociedade. 
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25. Quanto a execução, quais são os tipos de auditoria? 
 

A) Analítica ou operativa; 
B) Regular ou ordinária; 
C) Especial ou extraordinária; 
D) Analítica ou regular; 
E) Extraordinária ou operativa. 

 

26. Visando definir o esquema de tratamento com 
poliquimioterapia quanto ao número de lesões 
cutâneas na hanseníase. Assinale a opção correta: 

 
A) Multibacilar – casos com até cinco lesões de pele; 
B) Polibacilar – casos com mais de cinco lesões de 

pele; 
C) Paucibacilar – casos com mais de cinco lesões de 

pele; 
D) Bacilar – casos com uma lesão de pele; 
E) Paucibacilar – casos com até cinco lesões de pele. 

 

27. Conforme o capítulo XI do código de ética médica, que 
trata da auditoria e perícia é vedado ao médico, 
exceto: 

 
A) Assinar laudos periciais, auditoriais ou de 

verificação médico-legal quando tenha realizado 
pessoalmente o exame. 

B) Ser perito ou auditor do próprio paciente, de 
pessoa de sua família ou de qualquer outra com a 
qual tenha relações capazes de influir em seu 
trabalho ou de empresa em que atue ou tenha 
atuado. 

C) Intervir, quando em função de auditor, assistente 
técnico ou perito, nos atos profissionais de outro 
médico, ou fazer qualquer apreciação em presença 
do examinado, reservando suas observações para 
o relatório. 

D) Realizar exames médico-periciais de corpo de 
delito em seres humanos no interior de prédios ou 
de dependências de delegacias de polícia, 
unidades militares, casas de detenção e presídios. 

E) Receber remuneração ou gratificação por valores 
vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, 
quando na função de perito ou de auditor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. É direito do profissional de enfermagem, conforme seu 
código de ética - seção II, que trata das relações com 
os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros:  

  
A) Executar prescrição medicamentosa e terapêutica, 

onde não conste a assinatura e o numero de 
registro do profissional, exceto em situações de 
urgência e emergência. 

B) O profissional de enfermagem poderá executar 
prescrição medicamentosa e terapêutica em caso 
de identificação de erro ou ilegibilidade. 

C) Participar da prática profissional multi e 
interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade. 

D) Assinar as ações de Enfermagem que não 
executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional. 

E) Colaborar, direta ou indiretamente com outros 
profissionais de saúde, no descumprimento da 
legislação referente aos transplantes de órgãos, 
tecidos, esterilização, fecundação artificial e 
manipulação genética. 

 

29. A tuberculose pode manifestar-se sob diferentes 
apresentações clínicas, que podem estar relacionadas 
com o órgão acometido. Desta forma, outros sinais e 
sintomas, além da tosse, podem ocorrer e devem ser 
valorizados na investigação diagnostica 
individualizada. Alguns sintomas clássicos da 
Tuberculose pulmonar são: 

 
A) Tosse esporádica e produtiva; 
B) Febre matutina e sudorese diurna; 
C) Emagrecimento e febre vespertina; 
D) Tosse persistente e febre matutina; 
E) Tosse persistente e febre vespertina. 

 

30. A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da 
saúde, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos 
princípios da humanização e assistência, onde 
mulheres, recém-nascidos e crianças tem direito a: 

 
A) Vinculação da gestante à unidade de referência 

para assistência ao parto - “Gestante peregrina!” e 
“Vaga sempre para gestantes e bebês!”. 

B) Acompanhante no parto, conforme escolha do 
obstetra. 

C) Atenção à saúde da criança a partir dos 6 meses 
com qualidade e resolutividade. 

D) Transporte para realização do parto e puerpério. 
E) Realização de parto e nascimento seguros, através 

de boas práticas de atenção. 
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31. Marque a alternativa que NÃO constitui um princípio 
orçamentário. 

 
A) Morosidade. 
B) Universalidade. 
C) Publicidade. 
D) Equilíbrio. 
E) Exclusividade. 

 
 

32. Leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA: 

 
I. As ações e serviços de saúde, implementados 

pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, são 
financiados com recursos da União, próprios e de 
outras fontes suplementares de financiamento, 
todos devidamente contemplados no Orçamento 
da Seguridade Social; 

II. Os recursos são repassados por meio de 
transferências regulares e automáticas, 
remuneração por serviços produzidos, convênios, 
contratos de repasses e instrumentos similares; 

III. Remuneração por serviços produzidos é a a 
modalidade de transferência caracterizada pelo 

IV. pagamento direto aos prestadores de serviços da 
rede cadastrada do SUS nos Estados e Municípios 

V. não habilitados em Gestão Plena de Sistema – 
Rede Cadastrada. 

 
A) somente I está correta 
B) somente I e II estão corretas 
C) somente II e III estão corretas 
D) I, II e III estão incorretas 
E) I, II e III estão corretas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Marque a alternativa incorreta referente ao 
financiamento do sistema único do SUS: 

 
A) Apesar de não caracterizar estritamente despesas 

com ações e serviços de saúde, deve-se ressaltar 
o financiamento de programas assistenciais 
implementados pelo Ministério da Saúde, tais 
como: Bolsa Alimentação e Auxílio Aluno do 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores 
da Área de Enfermagem. 

B) A transferência fundo a fundo  caracteriza-se pelo 
repasse dos recursos, diretamente do Fundo 
Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e 
Municipais de Saúde. 

C) Os recursos transferidos fundo a fundo financiam 
as ações e serviços de saúde da atenção básica 
dos municípios habilitados na Gestão Plena da 
Atenção Básica e dos Municípios não habilitados, 
quando realizadas por estados habilitados na 
Gestão Avançada do Sistema Estadual e 
assistência de média e alta complexidade 
realizada por Estados e Municípios habilitados na 
Gestão Plena do Sistema Estadual. 

D) Os convênios são celebrados  somente com 
entidades filantrópicas e organizações não 
governamentais, interessados em financiamento 
de projetos específicos na área da saúde. 

E) O repasse dos recursos é realizado de acordo 
como cronograma físico-financeiro aprovado como 
parte do Plano de Trabalho e com a 
disponibilidade financeira do concedente. 

 
 

34. Sobre o financiamento do SUS, marque a alternativa 
verdadeira: 

 
A) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não prevista nos planos de 
saúde, até mesmo em situações de calamidade 
pública, na área de saúde. 

B) De acordo com a Lei complementar n° 141/2012  a 
União aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, o montante correspondente ao 
valor empenhado no exercício financeiro anterior, 
apurado nos termos desta Lei Complementar, 
acrescido de, no mínimo, o percentual 
correspondente à variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da 
lei orçamentária anual.  

C) Em caso de variação negativa do PIB, o valor que 
a União aplicará  poderá ser reduzido, em termos 
nominais, de um exercício financeiro para o outro.  

D) Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, no mínimo, 30% (doze por cento) da 
arrecadação dos impostos. 

E) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão 
anualmente em ações e serviços públicos de 
saúde, no mínimo, 12% (quinze por cento) da 
arrecadação dos impostos. 
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35. Sobre o PAB  podemos afirmar que: 
 

A) Podem ser custeados com o PAB-FIXO, todos os 
procedimentos pertinentes à atenção básica da 
saúde como: vacinação, atividades educativas e 
grupos na comunidade, pequenas cirurgias, 
visita/atendimento ambulatorial e domiciliar por 
membro da equipe de saúde da família, atividades 
dos agentes comunitários de saúde e etc. 

B) Podem ser custeados com o PAB-FIXO 
procedimentos como: aquisição e reforma de 
imóveis não destinados à prestação direta de 
serviços básicos de saúde a população, 
pagamento de ações de saúde de média e alta 
complexidade e de assistência hospitalar; 
Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes, inclusive veículo de qualquer 
natureza, não destinados à realização de ações de 
atenção básica; 

C) PAB- FIXO compreende os incentivos para o 
custeio das ações especiais desenvolvidas no 
campo da atenção básica através de programas. 

D) A Norma Operacional vigente (NOAS-SUS 01/02) 
define sete áreas de atuação estratégicas mínimas 
da Atenção Básica, que devem ser assumidas por 
todos os municípios brasileiros, respeitando o seu 
perfil epidemiológico, sendo elas, controle da 
tuberculose, eliminação da hanseníase, controle 
da hipertensão arterial, controle do diabetes 
mellitus,saúde da criança, saúde da mulher e 
saúde bucal. No entanto, esses programas não 
são financiados pelo PAB. 

E) O PAB é composto de uma parte fixa relativa a 
incentivos  para o desenvolvimento de ações 
específicas da atenção básica (Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Assistência 
Farmacêutica Básica, Agentes Comunitários de 
Saúde, Equipes de Saúde da Família, Equipes de 
Saúde Bucal) e de uma parte variável destinada à 
assistência básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Sobre as Políticas de Saúde Mental, leia as 
afirmativas e marque a alternativa correta: 

 
I. Tem como uma das suas principais diretrizes a 

reestruturação da assistência hospitalar 
psiquiátrica, objetivando uma redução gradual, 
pactuada e programada dos leitos psiquiátricos de 
baixa qualidade assistencial. 

II. A medida em que leitos de baixa qualidade são 
fechados, um processo responsável de 
desinstitucionalização de pacientes longamente 
internados passa a ter início, com a implantação 
de Residências Terapêuticas e a inclusão de 
beneficiários no Programa de Volta para Casa. 

III. Simultaneamente, uma rede aberta e diversificada 
de atenção à saúde mental deve ser implantada, 
com Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Centros de Convivência e Cultura, ações de saúde 
mental na atenção básica e programas de inclusão 
social pelo trabalho. 

IV. O CAPS não tem a função de acolher e atender as 
pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes, procurando preservar e fortalecer os 
laços sociais do usuário em seu território. Essa é 
uma função exclusiva das residências 
terapêuticas. 
 

A) Somente I está correta 
B) Somente II e III estão corretas 
C) Somente I e III estão corretas 
D) I, II e III estão corretas 
E) Somente I e II estão corretas. 
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37. Marque a alternativa incorreta sobre o que dispõe a 
Lei 8080, de 19 de setembro de 1990: 

 
A) No campo de atuação do  Sistema Único de Saúde 

(SUS) estão inclusas a execução de  ações de 
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, 
de saúde do trabalhador,  a participação na 
formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico, a vigilância nutricional e a 
orientação alimentar,  o incremento, em sua área 
de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico,  participação no controle e na 
fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos e etc. 

B) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam. 

C) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a 
integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de 
saúde. 

D) É livre a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, exceto através de doações de 
organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 

E) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela iniciativa privada. 

 

38. Sobre a participação complementar no SUS (Sistema 
Único de Saúde), avalie as afirmativas abaixo e 
marque a alternativa correta: 

 
I. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 

terão preferência para participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

II. Aos proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados é liberado 
exercer cargo de chefia ou função de confiança 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 

III. Os serviços contratados submeter-se-ão às 
normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato. 

 
 

A) I e II estão corretas 
B) I e III estão corretas 
C) Somente I está correta 
D) II e III estão corretas 
E) I, II e III estão corretas. 

 
 
 

39. Referente a gestão de recursos finaceiros do SUS não 
podemos afirmar que: 

 
A) Os recursos financeiros, originários do Orçamento 

da Seguridade Social, de outros Orçamentos da 
União, além de outras fontes, serão administrados 
pelo Ministério da Saúde, através do Fundo 
Nacional de Saúde. 

B) Na distribuição dos recursos financeiros da 
Seguridade Social será observada a mesma 
proporção da despesa prevista de cada área, no 
Orçamento da Seguridade Social. 

C) O Ministério da Saúde acompanhará, através de 
seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos recursos 
repassados a Estados e Municípios. 

D) Não cabe ao Ministério da Saúde a aplicar  as 
medidas previstas em lei quando detectados 
devios, malversação ou não aplicação dos 
recursos repassados para o Estado e Municípios. 

E) Para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, será utilizada a combinação dos 
seguintes critérios, segundo análise técnica de 
programas e projetos: perfil demográfico da região, 
perfil epidemiológico da população a ser coberta, 
características quantitativas e qualitativas da rede 
de saúde na área, desempenho técnico, 
econômico e financeiro no período anterior, níveis 
de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais, previsão do plano 
qüinqüenal de investimentos da rede, 
ressarcimento do atendimento a serviços 
prestados para outras esferas de governo. 
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40. Sobre  a Portaria Nº 73, de 30 de Janeiro de 2013, a 
qual inclui procedimentos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e 
Materiais Especiais do SUS e estabelece protocolo de 
uso do trastuzumabe na quimioterapia do câncer de 
mama HER-2 positivo inicial e localmente avançado, 
podemos afirmar que: 

 
A)  O valor dos procedimentos de poliquimioterapia é 

mensal, mas não inclui os valores referentes a  
consulta médica. Ficando incluso nesse valor 
qualquer medicamento antitumoral 
(antineoplásicos),      medicamentos utilizados em 
concomitância à quimioterapia, soluções em geral, 
material em geral, capela de fluxo laminar, limpeza 
e manutenção do serviço. 

B) O valor dos procedimentos de poliquimioterapia é 
mensal e inclui medicamentos antitumorais 
(antineoplásicos), exceto o trastuzumabe, mas não 
estão inclusos medicamentos utilizados em 
concomitância à quimioterapia. 

C) Para a primeira autorização de quimioterapia com 
trastuzumabe, nos casos em que o exame imuno-
histoquímico tiver resultado de duas cruzes será 
necessária a demonstração de confirmação da 
superexpressão HER-2 em exame por técnica 
molecular com resultado (razão de amplificação) 
maior que 2 (dois). 

D) A autorização da APAC, para os procedimentos de 
polie de monoquimioterapia terá validade de até 12 
(doze) competências. 

E) O valor dos procedimentos de monoquimioterapia 
é mensal e inclui os itens relacionados, das 
aplicações, fases e ciclos que se repitam dentro de 
um mesmo mês, para os respectivos tumores: 
consulta médica, medicamento antitumoral 
(antineoplásicos),      medicamentos utilizados em 
concomitância à quimioterapia, soluções em geral, 
material em geral, capela de fluxo laminar, limpeza 
e manutenção do serviço. 

 
 




