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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo informações do Conselho 
Nacional de Saúde, e descrito pelo Ministério da Saúde, na cartilha Entendendo o SUS, como “um sistema 
ímpar no mundo”, o SUS implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada 
hierarquizada e que, de acordo com a Constituição Federal, é organizado por algumas diretrizes. A esse 
respeito, considere as afirmativas a seguir: 
I - A descentralização é uma diretriz do SUS, com direção única em cada esfera de governo. 
II - O SUS busca, como diretriz, um atendimento parcial com prioridade para as atividades 

assistencialistas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III - O SUS tem como uma das diretrizes a participação da comunidade. 
 

É CORRETO o que se afirma em: 
A) II e III, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III. 
D) I e II, apenas. 
 

QUESTÃO 02 
Sobre a Lei n.º 11.105/2005, que trata da biossegurança, marque a alternativa INCORRETA. 
A) Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a 

produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 
pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 
geneticamente modificados (OGM) e seus derivados. 

B) Os interessados em realizar atividade prevista nesta Lei deverão requerer autorização à Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), que se manifestará no prazo fixado em regulamento. 

C) Esta Lei tem como diretrizes o estímulo ao avanço tecnológico na área de biossegurança e 
biotecnologia, a prevenção à vida e à saúde humana, animal e biológica, e a observância do princípio da 
equidade para a proteção do meio ambiente. 

D) As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos na Lei devem exigir a apresentação de Certificado 
de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos 
eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação.  

 

QUESTÃO 03 
De acordo com a Portaria n.º 2.355, de 10 de outubro de 2013, que altera a fórmula do teto máximo das 
Equipes de Saúde da Família, quantas equipes de saúde da família são necessárias para atender a um 
município de 60.000 habitantes? 
A) 4 equipes. 
B) 10 equipes. 
C) 13 equipes. 
D) 15 equipes. 
 

QUESTÃO 04 
O Direito Sanitário é um conjunto de normas federais, estaduais ou municipais que visam, EXCETO 
A) Regular a produção e o estoque de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com o 

meio ambiente, compreendidas todas as etapas e os processos, da produção ao consumo. 
B) Eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. 
C) Intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 
D) Controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
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QUESTÃO 05 
Os municípios, em geral, possuem quadros de funções específicas na fiscalização do poder de polícia. São 
quadros de atuação nas seguintes áreas, EXCETO 
A) Fiscalização de posturas municipais. 
B) Fiscalização sanitária. 
C) Fiscalização de meio ambiente. 
D) Fiscalização de praças de lazer.  
 

QUESTÃO 06 
Para evitar a contaminação, os equipamentos e os recipientes (exceto os recipientes e materiais de 
embalagem de uso único) que entram em contato com os alimentos devem ser: 
A) Duráveis e fixos, para permitir a manutenção, a limpeza, a desinfecção, o monitoramento e facilitar, por 

exemplo, a inspeção de pragas. 
B) Feitos com materiais que produzam efeitos tóxicos para o uso a que se destinam. 
C) Projetados de forma a alcançar lentamente as temperaturas necessárias à segurança e à adequação dos 

alimentos. 
D) Projetados e construídos de modo a garantir, quando necessário, adequada limpeza, desinfecção e 

manutenção. 
 

QUESTÃO 07 
As medidas sanitárias representam as ações fiscais e administrativas que são tomadas para proteger a 
população de um risco sanitário. Com relação ao conceito de interdição cautelar, marque a alternativa 
CORRETA. 
A) É uma medida preventiva e temporária, adotada em caso de violação da legislação sanitária ou de risco 

iminente à saúde, como nos casos de suspeita de desvios de qualidade que podem trazer danos à 
população.  

B) É uma medida aplicada quando o produto apresenta irregularidades associadas às atividades de 
fabricação, importação, distribuição, divulgação e comércio, quando identificado um descumprimento de 
exigências regulamentares, tais como os requisitos de boas práticas de fabricação. 

C) É uma medida aplicada para retirar do mercado produtos flagrantemente ilegais, tais como produtos 
falsificados, contrabandeados e também produtos clandestinos, fabricados, comercializados e divulgados 
por empresas sem a autorização de funcionamento da Anvisa.  

D) É uma ação que visa à imediata e eficaz retirada do mercado de determinado(s) lote(s) de produto com 
indícios suficientes ou comprovação de desvio de qualidade que possa representar risco à saúde, ou 
ainda por ocasião de cancelamento de registro relacionado à segurança e à eficácia do produto. 

 

QUESTÃO 08 
A Segurança do Trabalho é composta de um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e 
psicológicas que objetiva a prevenção de acidentes. Como medida de segurança nos serviços de 
enfermagem, o enfermeiro deve estar atento aos fatores de risco que podem causar agravos à saúde e à 
segurança dos trabalhadores. Os agentes físicos causadores em potencial de doenças ocupacionais são: 
A) Temperaturas baixas e pressões normais. 
B) Somente as radiações ionizantes (Raios x, raios alfa, raios beta, raios gama) uma vez que as radiações 

infravermelhas não causam nenhum prejuízo. 
C) Ruídos e vibrações. 
D) Umidade e nível de oxigênio. 
 

QUESTÃO 09 
É preciso entender a Vigilância Sanitária como parte integrante e primeira da área da saúde, sendo um 
conjunto de ações específicas de proteção que, em última análise, contempla os mais diversos campos de 
atuação. As ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária são de caráter: 
A) Educativo, legislativo, jurisprudente e fiscalizador. 
B) Normativo, punitivo, divulgador e atuante. 
C) Educativo, normativo, fiscalizador e, em última instância, punitivo. 
D) Aplicativo, avaliativo, político e administrativo. 
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QUESTÃO 10 
Segundo a Resolução SES n.º 4.300, de 5 de maio de 2014, que regulamenta os procedimentos e a 
documentação necessários para requerimento e protocolo de concessão/renovação de Licença Sanitária e 
padroniza procedimento de emissão de Alvará Sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas 
Gerais, relacione os conceitos às suas respectivas definições. 
 

1 - Alvará sanitário 
2 - Alvará de localização e funcionamento 
3 - Empresa 
4 - Estabelecimento 
5 - Estabelecimento de serviço de saúde 
6 - Estabelecimento de serviço de interesse da saúde 
7 - Licença 
8 - Licença sanitária 
 
(   ) Ato administrativo vinculado, privativo do órgão de saúde competente dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios, permitindo o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvam qualquer das 
atividades sob regime de Vigilância Sanitária, desde que eles atendam à legislação sanitária vigente. 

(   ) Pessoa física e jurídica, titular de direitos e obrigações, que exerça uma atividade econômica, 
realizando a produção e a circulação de bens e serviços, de forma continuada. 

(   ) Aquele destinado a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar 
os danos a ele causados e reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada. 

(   ) Documento ou declaração do órgão governamental que garante o funcionamento de todo tipo de 
empresa, independentemente de seu objeto. 

(   ) Documento expedido por intermédio de ato administrativo privativo do órgão sanitário competente, 
contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. 

(   ) É filial ou matriz de uma empresa que exerce de forma autônoma determinada(s) atividade(s) 
sujeita(s) ao controle sanitário. 

(   ) Aquele que exerce atividade que, direta ou indiretamente, pode provocar danos ou agravos à saúde da 
população. 

(   ) É o ato administrativo vinculado, unilateral e definitivo, por meio do qual o Poder Público faculta ao 
interessado o desempenho da atividade pleiteada, desde que preenchidos todos os requisitos legais. 

 

Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo: 
A) 3, 7, 1, 5, 8, 2, 4, 6. 
B) 7, 5, 4, 3, 1, 6, 2, 8. 
C) 2, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4. 
D) 8, 3, 5, 2, 1, 4, 6, 7. 
 

QUESTÃO 11 
As atividades desenvolvidas pela Vigilância Sanitária devem ser pautadas nos princípios definidos para o 
SUS de forma a garantir o controle da qualidade de produtos e serviços prestados à população através de 
ações integradas, considerando a amplitude do seu campo de atuação, conforme descrito na Portaria 
Ministerial n.º 1.565, de 26 de agosto de 1994, da qual transcrevemos seu Art. 6º: “São os seguintes os 
campos onde se exercerá, nas três esferas de governo do Sistema Único de Saúde e segundo a respectiva 
competência legal, a ação da Vigilância Sanitária”: 
A) Ambiente, processos de trabalho e saúde do idoso. 
B) Alimentos, água e bebidas para consumo humano. 
C) Promoção do ambiente, defesa do desenvolvimento industrial e saneamento básico. 
D) Produção, fiscalização, transporte e distribuição de outros bens, substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radiativos. 
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QUESTÃO 12 
Saneamento básico restringe-se ao abastecimento de água e disposição de esgotos, mas há quem inclua o 
lixo nesta categoria. Os sistemas coletivos podem ser dos seguintes tipos: sistema unitário ou combinado e 
sistema separador. No sistema unitário, as canalizações são construídas para coletar e conduzir as águas 
residuárias juntamente com as águas pluviais. Os sistemas unitários não têm sido utilizados no Brasil devido 
aos seguintes inconvenientes: 
A) As estações de tratamento não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão que é gerada no 

período de chuvas. Assim, uma parcela de esgotos sanitários não tratados que se encontram diluídos nas 
águas pluviais será extravasada para o corpo receptor, sem sofrer tratamento.  

B) Pequenas dimensões das canalizações e  custos iniciais elevados. 
C) Riscos de refluxo do esgoto sanitário para o interior das residências por ocasião das cheias e ocorrência 

do mau cheiro proveniente de bocas de lobo e demais pontos do sistema.  
D) O regime de chuvas fracas no país demanda tubulações de pequenos diâmetros com capacidade ociosa 

no período de chuvas, que é considerado pouco no Brasil. 
 

QUESTÃO 13 
Por conta do aumento no número de casos de dengue, o resultado dos exames de laboratórios tem demorado até 
30 dias para ficarem prontos. Para tentar agilizar o processo, nas unidades de saúde, deve ser feito um exame 
simples chamado “prova do laço”. Conforme  protocolo  do  Ministério  da  Saúde,  a  prova  do  laço  
deve  ser realizada na triagem, obrigatoriamente,  em  todo  paciente  com  suspeita  de dengue e que 
não  apresente  sangramento espontâneo. Em adultos, a prova deverá ser considerada positiva se, após o 
procedimento padrão, surgirem: 
A) 10 petéquias ou menos em um quadrado de 2,5 cm. 
B) 20 petéquias ou mais em um quadrado de 2,5 cm. 
C) 5 petéquias em um quadrado de 2,5 cm. 
D) 15 petéquias ou menos em um quadrado de 2,5 cm. 
 

QUESTÃO 14 
Durante uma manhã, um grupo de 39 soldados de uma base militar foi atendido na emergência de um 
hospital municipal onde foi diagnosticada intoxicação alimentar. Entrevistas com esses soldados 
levaram à identificação de outros 52 casos, com o mesmo diagnóstico, que procuraram assistência 
médica em outro recurso de saúde. Na sequência, a investigação epidemiológica identificou que todas 
as pessoas doentes, e outras 42 que não adoeceram, participaram de uma mesma festa. Nessa situação 
hipotética, a taxa de ataque calculada é, em %, de: 
A) 91,0. 
B) 36,8. 
C) 68,4. 
D) 146,1. 
 

QUESTÃO 15 
Liderança consiste em um instrumento do processo de trabalho de gerenciamento em enfermagem que trata 
da condição ou coordenação de grupos no sentido de influenciar os agentes/trabalhadores a atingirem os 
resultados esperados. O estilo de liderança em que o líder evita responsabilidades, é ausente e não toma 
decisões, confere autoridade e poder a seus subordinados, os quais devem determinar os objetivos, resolver 
os problemas e tomar suas próprias decisões, é o estilo: 
A) Autocrático. 
B) Laissez-faire. 
C) Democrático. 
D) Decisório. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue. 
 

As coisas começam a andar 
 

Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia 
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas, 
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal". 
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo 
"normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas 
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de 
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de 
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa 
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens 
que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são 
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?).  Em alguns noticiosos aparecem 
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por 
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado — 
também os porcos.  

E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da 
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram 
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de 
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é 
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o 
sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em 
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e 
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas, 
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que 
talvez enganassem criancinhas de colo.   

As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e 
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em 
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão. 
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais 
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo 
assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a 
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças, 
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E 
parece que nada anda.  

Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que 
incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam, 
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Ex-
diretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma 
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença 
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada 
pela fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização 
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros. 

 

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos 
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia: 
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal. 
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal. 
C) Ainda há algum  limite para o que se considera normal. 
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal. 
 

QUESTÃO 17 
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, 
recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas 
11-14) 
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO 
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento. 
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social. 
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.  
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO 
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar. 
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma  olimpíada. 
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”. 
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual 
situação da política brasileira, EXCETO 
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27) 
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas  26-27)  
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29) 
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 20 
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade, 
entre os quais NÃO se encontra: 
A) Funcionamento da Justiça brasileira. 
B) Prevalência da Justiça brasileira. 
C) Conscientização e ação  dos brasileiros. 
D) Governo preparado e ético. 
 

QUESTÃO 21 
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO 
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...”  (Linha 31) 
B) “... recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13) 
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha  28) 
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38) 
 

QUESTÃO 22 
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção 
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar: 
A) Petrolão. 
B) Bandidagem. 
C) Lava-Jato. 
D) Mensalão. 
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QUESTÃO 23 
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.” 
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma: 
A) existirá. 
B) existiriam. 
C) existirão. 
D) existiria. 
 

QUESTÃO 24 
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo 
de acordo com o seu  respectivo sujeito, EXCETO em: 
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27) 
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26) 
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39) 
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41) 
 

QUESTÃO 25 
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são 
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia  
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª  pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.   
A) Ter. 
B) Ler. 
C) Crer. 
D) Ver. 




