
  
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO nº 01/2015 

EDITAL nº 09/2015 

CADERNO DE QUESTÕES   
 

 

002 – Médico de Urgência e Emergência – SAMU – Manhã  
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 70 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo 
observada. 

 

 
 

 

 NOME DO CANDIDATO :  ______________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:_____  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Perfumes eternos 
por Redação Super 
 

O ato de perfumar-se é um dos mais duradouros costumes do 
ser humano. Seja para disfarçar os odores naturais do corpo, 
seja como complemento de elegância e sensualidade, ou 
ainda para ter e transmitir a sensação de higiene, as pessoas 
consomem cheirosas essências, loções, desodorantes, 
talcos, colônias. Em tempos remotos, o uso de perfumes 
esteve inicialmente associado a ritos religiosos. Há mais ou 
menos 500 mil anos, quando o homem descobriu o fogo, 
tratou logo de prestar homenagem aos deuses oferecendo-
lhes a fumaça que emanava das resinas e madeiras que 
queimavam. 
Os vapores aromáticos que subiam dos altares dariam prazer 
aos deuses através da fumaça - ou como diriam muito tempo 
depois os romanos, per fumum. Os primeiros perfumistas a 
entrar para a História foram os sacerdotes do Egito antigo. 
Em breve, os egípcios descobriram que o que era bom para 
os deuses devia ser bom também para eles, pobres mortais 
nem sempre bem cheirosos. Assim, o perfume conquistou a 
vida profana – para nunca mais deixá-la. 
Nos banquetes nos palácios dos faraós, por exemplo, era 
costume derreter uma espécie de gordura perfumada sobre a 
cabeça dos convidados em sinal de estima. Os hebreus 
untavam os cabelos de seus reis com óleos aromáticos, como 
narra a Bíblia. As mulheres gregas e romanas mandavam 
buscar nos jardins do Oriente ervas e flores raras. Com elas 
fabricavam-se unguentos*, pomadas e essências para fins 
cosméticos. Por essa época, perfumar-se já fazia parte dos 
ritos de beleza. Com o advento do cristianismo, os aromas 
caíram em desgraça, por estarem ligados aos costumes 
pagãos. A arte da perfumaria só não desapareceu graças aos 
árabes, cuja religião não os impedia de cultivar os prazeres 
sensuais. 
No século X, os alquimistas descobriram o alambique-
engrenagem através da qual os líquidos se transformam em 
gasosos e novamente em líquidos, num processo chamado 
destilação. Graças a isso e contando com a propriedade 
solvente do álcool, os árabes puderam pela primeira vez 
destilar água de rosas. Mas foram os mercadores que 
voltavam das Índias carregados de especiarias que acabaram 
propiciando o ressurgimento da perfumaria no Ocidente. Já 
no final do século XIII, a cidade de Paris transformara-se na 
capital mundial do perfume. 
A água-de-colônia, porém, nasceu na Alemanha em 1792 na 
cidade de Köln (Colônia), às margens do Reno. O fabricante 
era um certo Wilhelm Mülhens. Ao casar, ele recebeu de 
presente a fórmula secreta de uma aqua mirabilis. Mülhens 
resolveu fabricar essa água milagrosa e montou um 
laboratório em casa. Nascia assim a água-de-colônia. Dois 
anos mais tarde, as tropas francesas comandadas por 
Napoleão Bonaparte invadiram a cidade. Como os soldados 
não conseguissem pronunciar os nomes das ruas, Napoleão 
ordenou que os nomes fossem abolidos e as casas, 
numeradas. A de Mülhens recebeu o número 4711- e é por 
isso que a autêntica água-de-colônia veio a ser chamada de 
4711, como é conhecida hoje no mundo inteiro. (...) 
Arte sutil de combinar odores, a perfumaria trabalha com 
cerca de dez mil essências básicas, das quais apenas mil são 
encontradas na natureza. Geralmente os aromas vêm das 
flores, mas outras fragrâncias estranhas às vezes ajudam a 
compô-los. Entre elas, produtos animais, indispensáveis na 
fabricação, embora não exatamente atraentes no estado 
original. É o caso do almíscar (...). Igualmente desagradável é 
o âmbar cinzento produzido pelos cachalotes (cetáceos como 

as baleias), que flutua no mar como uma grande massa 
compacta. Almíscar e âmbar possuem propriedades fixadoras 
importantes na alquimia dos perfumes. 
Extrair substâncias aromáticas dos vegetais não é 
complicado. O problema é que elas estão se tornando tão 
raras como as essências de animais. Por isso, desde o 
princípio do século, produz-se cada vez mais em laboratórios 
compostos sintéticos, seja para reconstituir aromas naturais 
ou para criar novos. Obter essência natural de jasmim é 
trabalhoso e caro. Para cada quilo são necessários 600 quilos 
de flores, colhidas ao amanhecer. A partir de solventes 
voláteis, extrai-se das flores o concreto, um produto cremoso 
de textura semelhante à cera. Depois, mistura-se com o 
álcool e filtra-se. Quando o álcool evapora, fica o absoluto, a 
essência pura. Os perfumes são classificados em grandes 
famílias de essências. As mais importantes são as florais (que 
podem agregar fragrâncias de uma só flor, de várias flores e 
componentes químicos), o verde (fragrâncias de plantas e 
arbustos), o chipre (combinação do musgo do tronco de 
carvalho com a bergamota e o âmbar) e a amadeirada 
(fragrâncias compostas de raízes ou misturas de troncos de 
árvores como o cedro e o sândalo). (...) 
Apesar dos modernos procedimentos químicos, não é fácil 
imitar um perfume. Com o conhecimento que se tem e mais 
uma boa dose de intuição, só é possível detectar de 30 a 60 
por cento dos diversos componentes de um deles. Como os 
elementos naturais são difíceis de identificar, se o perfumista, 
com seu aparado olfato, descobrir que um perfume contém 
bergamota, terá depois de determinar sua procedência, já que 
pode ter vindo da África, do Brasil ou do sul da Itália 
Por isso, a perfumaria, dos tempos, sempre guardou 
zelosamente suas fórmulas. Um bom exemplo é o Chanel nº 
5, o perfume francês mais conhecido do mundo. Quando 
certa vez perguntaram a Marlilyn Monroe o que ela usava 
para dormir, a resposta foi: "Duas gotas de Chanel nº 5". 
Lançado pela faladíssima estilista de moda Coco Chanel em 
1921, sua criação teve até lances de espionagem, 
envolvendo o sumiço de um perfumista de uma firma 
concorrente. Tratava se de encontrar uma nova essência que 
durasse mais que qualquer outra. Antes de surgir o n° 5, 
quem quisesse chegar ao fim do dia perfumado deveria 
literalmente banhar-se em perfume, de manhã, já que as 
misturas se volatilizavam com rapidez. 
As fragrâncias que faziam sucesso no princípio do século 
sucumbiram ante o entusiasmo despertado pelos perfumes 
chipre dos anos vinte. A partir de então, a tendência se 
acelerou. A cada década renovam-se os perfumes: os aromas 
verdes e refrescantes que faziam furor no fim da Segunda 
Guerra Mundial foram substituídos por fragrâncias de musgos 
e flores; na década de 70 ressurgiram os florais, que no início 
dos anos 80 foram abandonados em favor dos aromas 
orientais. Hoje, a moda em perfume muda tão depressa que 
as pessoas mal têm tempo de consumir um frasco inteiro de 
um mesmo tipo - ainda que os melhores perfumes, como se 
diz, estejam nos menores frascos. 

Adaptado de: <http://super.abril.com.br/historia/perfumes-
eternos> 

*UNGUENTOS: Substâncias gordurosas utilizadas para 
ungir ou perfumar. 
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Questão 01 
Leia as afirmações a seguir: 
I A origem do nome perfume está relacionada à fumaça. 
II Os aromas, como narra a Bíblia, estavam ligados a 

costumes cristãos. 
III No Egito antigo, os egípcios descobriram que os 

perfumes que era bom para eles, sempre bem cheirosos, 
poderiam também servir para os deuses. 

Está DE ACORDO com o texto o que se afirma em: 
A I, apenas. 
B I e II, apenas. 
C I e III, apenas 
D II e III, apenas. 
E I, II e III. 

Questão 02 
Conforme o texto, 
A na natureza há muitos componentes, aproximadamente 

dez mil, que podem ser trabalhados pela perfumaria. 
B algumas fragrâncias estranhas que podem ajudar a 

compor os aromas, como os produtos animais, são 
perfeitamente dispensáveis na fabricação. 

C além de a extração de substâncias aromáticas dos 
vegetais ser bem complicada, elas estão se tornando tão 
raras como as essências de animais. 

D os compostos sintéticos produzidos em laboratórios são 
utilizados, inclusive, para reconstituir aromas naturais. 

E as grandes famílias de essências de perfumes limitam-se 
a: florais, verde, chipre e amadeirada. 

Questão 03 
Assinale a alternativa que ESTÁ DE ACORDO com o texto: 
A Ao destilar a água de rosas, os árabes acabaram 

propiciando o ressurgimento da perfumaria no ocidente. 
B Os árabes foram responsáveis pelo não desaparecimento 

da perfumaria, mesmo desobedecendo à sua religião, 
que proibia o cultivo de prazeres sensuais. 

C No final do século XIII, Paris, por fabricar a autêntica 
água-de-colônia, transformara-se na capital mundial do 
perfume. 

D Wilhelm Mülhens foi quem inventou a fórmula secreta de 
uma aqua mirabilis, a água milagrosa. 

E A invasão de Napoleão na cidade de Köln, às margens do 
Reno, não fez com que a água-de-colônia fosse extinta. 

Questão 04 
Pelo texto, pode-se entender que: 
A Os aromas verdes e refrescantes foram imediatamente 

substituídos pelos aromas florais da década de 70. 
B Os aromas verdes são produzidos a partir da combinação 

de várias flores e componentes químicos, plantas e 
arbustos. 

C Os perfumes Chipre, moda dos anos vinte, continham em 
sua composição uma combinação do musgo do tronco de 
carvalho com a bergamota e o âmbar. 

D As fragrâncias de musgos e flores faziam furor no fim da 
Segunda Guerra Mundial. 

E No fim dos anos 80, os aromas orientais foram 
substituídos pelos florais. 

Questão 05 
As fragrâncias que faziam sucesso no princípio do século 
sucumbiram ante o entusiasmo (...) 
O item sublinhado acima, neste contexto específico, tem o 
sentido de ‘perante’ e, portanto, está funcionando como 
um(a): 
A Adjetivo. 
B Pronome. 
C Advérbio. 
D Conjunção. 
E Preposição. 

Questão 06 
Assinale a alternativa MAIS ADEQUADA com relação às 
informações encontradas no texto. 
A Com os modernos procedimentos químicos da 

atualidade, não é complicado imitar um perfume. 
B Mesmo tendo boa dose de conhecimento e de intuição, 

só é possível detectar até 60 componentes dentre os 
utilizados em um perfume. 

C Os elementos naturais de um perfume são difíceis de 
identificar, ainda que o perfumista tenha um olfato 
aparado. 

D A fórmula do perfume francês Chanel n° 5, lançado por 
Coco Chanel ainda no século XIX, é a mais divulgada e 
conhecida do mundo. 

E A partir do surgimento do Chanel n° 5, as misturas dos 
perfumes passaram a se volatizar com rapidez, o que 
exigia que as pessoas se banhassem em perfume, 
literalmente. 

Questão 07 
(...) as pessoas consomem cheirosas essências (...) 
Como ficaria a oração acima se o verbo estivesse flexionado 
no futuro do pretérito simples? 
A (...) as pessoas consumirão cheirosas essências (...) 
B (...) as pessoas consumiam cheirosas essências (...) 
C (...) as pessoas consumiram cheirosas essências (...) 
D (...) as pessoas consumiriam cheirosas essências (...) 
E (...) as pessoas teriam consumido cheirosas essências (...) 

Questão 08 
Leia o que segue: 
I Há mais ou menos 500 mil anos (...) 
II No século X, os alquimistas descobriram o alambique-

engrenagem (...) 
III Dois anos mais tarde (...) 
Os numerais sublinhados acima podem ser classificados, 
CORRETA e respectivamente, como: 
A Cardinal, romano e ordinal. 
B Cardinal, romano e cardinal. 
C Cardinal, multiplicativo e ordinal. 
D Ordinal, fracionário e cardinal. 
E Ordinal, fracionário e ordinal. 

Questão 09 
 (...) minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do 
sentimento nu (...)  
(Djavan, Linha do Equador) 
Acima, há a frequente repetição de sons vocálicos iguais. À 
figura de linguagem que se vale desse tipo de recurso dá-se o 
nome de: 
A Hipérbole. 
B Gradação. 
C Aliteração. 
D Metonímia. 
E Assonância.  

Questão 10 
Em qual das palavras dispostas a seguir NÃO HÁ hiato? 
A Álcool 
B Louça 
C País 
D Baú 
E Tia 

Questão 11 
Em qual das palavras dispostas a seguir NÃO HÁ dígrafo 
consonantal? 
A Alho 
B Prato 
C Bairro 
D Passo 
E Chave 
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Questão 12 
Em qual das alternativas a seguir o emprego dos artigos 
definidos masculino e feminino antes dos substantivos dados 
NÃO altera, de modo algum, o significado destes? 
A o cólera-morbo – a cólera morbo 
B o nascente – a nascente 
C o capital – a capital 
D o cinza – a cinza 
E o guia – a guia 

Questão 13 
O adjetivo ‘fácil’ assume o grau SUPERLATIVO ABSOLUTO 
ANALÍTICO quando está na forma indicada em: 
A ...o mais fácil de todos. 
B ...mais fácil do que... 
C ...tão fácil quanto... 
D ...muito fácil. 
E ...facílimo. 

Questão 14 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao plural dos 
substantivos dados: 
A fuzil – fuzis  
B areal – areais 
C nariz - narizes 
D beija-flor – beija-flores 
E couve-flor – couve-flores 

Questão 15 
Em qual das alternativas a seguir o substantivo sublinhado, 
no diminutivo, NÃO está expressando tamanho, mas tem 
valor apenas afetivo? 
A Há três pequenos pingentes na caixinha. 
B A recém-nascida ganhou um lindo vestidinho. 
C Íris comprou dez caixinhas de gelatina em pó. 
D Faz um tempinho que não vejo minhas primas. 
E As ampulhetas vêm cheias de grãozinhos de areia. 

Questão 16 
Assinale a alternativa cuja palavra dada está grafada 
INCORRETAMENTE: 
A Obcessão 
B Mencionar 
C Cerração 
D Chacina 
E Censo 

Questão 17 
Em qual das alternativas a seguir as palavras dadas exercem 
entre si relação de paronímia? 
A Noite – dia 
B Fuzil – fusível 
C Cassar – caçar 
D Acordar – despertar 
E Grama (unidade de peso) – grama (vegetal) 

Questão 18 
Leia as orações a seguir: 
1. Os sócios não conseguiram chegar por causa do 

_______ tempo. (mau/ mal) 
2. Fazemos muitas _________ (viagens/ viajens) de 

negócios ao longo do ano. 
3. Os relatórios oficiais estarão disponíveis daqui _____ dois 

dias. (há/ a) 
De acordo com a ortografia oficial e considerando-se o 
contexto de cada oração, preenchem, CORRETA e 
respectivamente, as lacunas acima os expostos em: 
A mal – viajens – há 
B mau – viagens – a 
C mal – viagens – a 
D mau – viagens – há 
E mal – viajens – a 
 

Questão 19 
Leia as orações a seguir: 
1. A _________ de Departamento Pessoal fica no primeiro 

andar. (cessão/ seção) 
2. O funcionário pediu __________ de suas funções na 

empresa. (dispensa/ despensa) 
3. A negociação requer sigilo, portanto, devemos agir com 

___________. (descrição/ discrição) 

De acordo com a ortografia oficial e considerando-se o 
contexto de cada oração, preenchem, CORRETA e 
respectivamente, as lacunas acima os expostos em: 
A seção – dispensa – descrição 
B cessão – dispensa – discrição 
C seção – dispensa – discrição 
D cessão – despensa – descrição 
E seção – despensa – discrição 

Questão 20 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à acentuação 
gráfica: 
A Bônus 
B Indício 
C Complô 
D Zoôlogico 
E Paralelepípedo 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

Questão 21 
De acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município de 
Gravataí, a respeito do concurso público, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
A Não se deve abrir novo concurso enquanto houver 

candidato aprovado em concurso anterior com prazo de 
validade não expirado.  

B O concurso público terá validade de até quatro anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por período 
diverso.  

C O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização devem ser publicados por extratos em jornal 
de grande circulação local, e demais meios que 
assegurem ampla publicidade.  

D O concurso público deve ser de provas ou de provas e 
títulos, realizado em uma ou mais etapas, conforme 
dispuser o regulamento geral e o edital, observados os 
princípios constitucionais.  

E O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização, devem ser fixados em edital, e regidos por 
normas gerais fixadas em regulamento, e por normas 
especiais exaradas pela autoridade competente.  

Questão 22 
Após cada período de doze meses de efetivo serviço, o 
servidor terá direito a férias, na seguinte conformidade:  
A férias de quinze dias, para o servidor que não contar com 

mais de dez faltas injustificadas no serviço, durante o 
respectivo período aquisitivo.  

B férias de vinte e cinco dias, para o servidor que não 
contar com mais de quatro faltas injustificadas no serviço, 
durante o respectivo período aquisitivo. 

C férias de dez dias, para o servidor que não contar com 
mais de vinte faltas injustificadas no serviço, durante o 
respectivo período aquisitivo. 

D férias de doze dias, para o servidor que não contar com 
mais de dezoito faltas injustificadas no serviço, durante o 
respectivo período aquisitivo. 

E férias de trinta dias, para o servidor que não contar com 
mais de cinco faltas injustificadas no serviço durante o 
respectivo período aquisitivo.  
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Questão 23 
Enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o servidor ser 
exonerado no interesse do serviço público em determinadas 
hipóteses, dentre as quais podem ser citadas: 
A advocacia administrativa e desídia no desempenho 

funcional.  
B ineficiência e ausência de pontualidade. 
C a prática de ofensas físicas contra superiores 

hierárquicos e o cometimento de atos de probidade 
administrativa.  

D condenação criminal com imposição de pena pecuniária e 
indisciplina. 

E embriaguez eventual e insubordinação. 

Questão 24 
Configuram hipóteses de vacância: 
A a aposentadoria e a licença para tratamento da saúde.  
B a readaptação e a transferência.  
C o falecimento e a exoneração.   
D a posse em outro cargo público acumulável e a demissão.  
E a ascensão e a licença para capacitação.  

Questão 25 
A autonomia do Município de Gravataí NÃO se expressa 
A pela administração própria, no que respeita ao seu 

peculiar interesse. 
B pela eleição direta do Prefeito Municipal. 
C pela eleição direta dos Vereadores que compõem o 

Poder Legislativo Municipal. 
D pela eleição direta do Vice-Prefeito Municipal. 
E pela eleição direta do Presidente do Conselho Tutelar 

Municipal. 

Questão 26 
Constituem indenizações ao servidor:  
A o salário e o auxílio-família.  
B os auxílios pecuniários e a retribuição por hora 

extraordinária.  
C o auxílio-transporte e o décimo terceiro salário.  
D o terço remunerado de férias e o auxílio-gestante. 
E as diárias e o transporte.  

Questão 27 
Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 
aquisitivo afastar-se do cargo em virtude de:  
A licença para tratar de interesse particular. 
B condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

recorrível. 
C licença para tratamento de saúde.  
D licença para realização de estudos no exterior.  
E licença para capacitação.  

Questão 28 
Configuram formas de provimento em cargo público: 
A a readaptação e o exercício.  
B a transferência e a movimentação.  
C a reversão e a posse.  
D o aproveitamento e a recondução. 
E a ascensão e a redistribuição.  

Questão 29 
Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço:  
A até quatro dias, para alistamento eleitoral.  
B até quatro dias consecutivos, por motivo de casamento.   
C por cinco dias a cada ano, para doação de sangue. 
D até cinco dias consecutivos, por motivo de falecimento de 

cônjuge ou companheiro. 
E por tantos dias quantos forem os de realização de 

concurso público ou provas seletivas para ingresso em 
curso de segundo grau ou curso superior. 

 
 

Questão 30 
No que concerne aos bens que integram o patrimônio público 
do Município de Gravataí, assinale a alternativa INCORRETA: 
A Cabe, ao Prefeito, a administração dos bens municipais, 

respeitada a competência da Câmara, quando utilizados 
em seus serviços. 

B Os bens do Município, tais como praças, áreas 
reservadas para prédios públicos e outros, estão 
dispensados do cadastramento, devendo ser 
devidamente utilizados, segundo os preceitos legais 
existentes. 

C Todos os bens municipais devem ser cadastrados, com a 
identificação respectiva, numerando-se os móveis 
segundo o que for estabelecido em regulamento e 
mantendo-se um livro-tombo com a relação descritiva dos 
bens imóveis. 

D O Poder Executivo deve enviar ao Legislativo, 
anualmente, até 31 de março, relação discriminativa dos 
bens municipais cadastrados no exercício anterior, bem 
como um comparativo entre a relação apresentada e a do 
ano anterior. 

E Constituem o patrimônio municipal os bens imóveis, 
móveis e semoventes, os direitos e as ações que, a 
qualquer título, pertencem ao Município. 

Questão 31 
De acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município de 
Gravataí, NÃO se pode afirmar que:  
A Na hipótese de formação de consórcio público 

intermunicipal, fica vedada a exigência de garantia 
específica para a criação de entidade representativa, nos 
moldes de uma associação pública.  

B Os convênios podem visar à realização de obras ou à 
exploração de serviços públicos de interesse comum. 

C Pode o Município, através de convênios ou consórcios 
com outros municípios da mesma comunidade socio-
econômica, criar entidades intermunicipais para a 
realização de obras, atividades ou serviços específicos de 
interesse comum, devendo os mesmos serem aprovados 
por leis dos municípios que deles participem. 

D O Município pode celebrar convênios com a União, o 
Estado e outros municípios, mediante autorização do 
Poder Legislativo, para execução de suas leis, seus 
serviços e suas decisões, bem como para executar 
encargos análogos nessas esferas. 

E É permitido delegar, entre o Estado e o Município, 
também por convênio, os serviços de competência 
concorrente, assegurados os recursos necessários. 

Questão 32 
Integra a competência concorrente do Município de Gravataí 
com o estado e a União: 
A estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como a 

defesa contra as formas de exaustão do solo. 
B conceder, permitir e fixar normas nos serviços de 

transporte coletivo, táxis e outros, fixando suas tarifas, 
seus itinerários, pontos de estacionamento e paradas. 

C regulamentar a utilização de logradouros públicos, 
sinalizar as faixas de rolamento, as zonas de silêncio e 
disciplinar os serviços de carga e descarga, fixando a 
tonelagem máxima permitida a veículos que circulam no 
Município. 

D fiscalizar a produção, conservação, o comércio e 
transporte de gêneros alimentícios, destinados ao 
abastecimento público. 

E tomar as medidas necessárias para restringir a morbidez 
e mortalidade infantis, bem como medidas de higiene 
social que impeçam a propagação de doenças. 
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Questão 33 
A alienação de bens que integram o patrimônio público do 
Município de Gravataí deve obedecer, dentre outras, à 
seguinte norma: 
A quando móveis, dependerá de autorização legislativa e 

concorrência pública, dispensada esta, mas não aquela, 
nos casos de doação que será permitida somente para 
fins assistenciais, ou quando houver interesse público 
relevante. 

B quando móveis, dependerá de autorização legislativa e 
tomada de preços, dispensada esta, mas não aquela, nos 
casos de formalização de termo de parceria com 
organização social.  

C As áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para 
edificação, resultantes de obras públicas ou de 
modificação de alinhamento, para serem vendidas aos 
proprietários lindeiros, dependerão de prévia 
concorrência, dispensada, porém, a autorização 
legislativa. 

D quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência pública, dispensada esta, mas não aquela, 
nos casos de convênio com entidade filantrópica, e 
quando destinados ao assentamento de agricultores. 

E quando imateriais, dependerá de autorização legislativa e 
pregão público, dispensado este, mas não aquela, nos 
casos de convênio com entidade pública.  

Questão 34 
De acordo com o preceituado na Lei Orgânica do Município 
de Gravataí, a receita e a despesa públicas devem obedecer 
ao comando de determinadas leis de iniciativa do Poder 
Executivo, dentre as quais pode ser citada: 
A a do planejamento financeiro. 
B a de distribuição de recursos humanos.  
C a de execução de recursos materiais e financeiros.  
D a de diretrizes orçamentárias.  
E a de despesas justificadas.  

Questão 35 
A respeito dos servidores públicos, assim dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Gravataí: 
A Compete à Lei complementar estabelecer o regime 

jurídico dos servidores municipais celetistas, de 
conformidade com os princípios da Constituição federal e 
da Lei Orgânica do Município de Gravataí. 

B O Quadro de Funcionários deve ser constituído de 
classes, carreiras funcionais ou cargos isolados, 
classificados dentro de um sistema, ou ainda, dessas 
formas conjugadas, de acordo com a lei. 

C O sistema de promoções deve obedecer não somente ao 
critério de merecimento avaliado objetivamente, como ao 
de antiguidade, inclusive quanto ao cargo final. 

D São assegurados, aos funcionários públicos, abono 
familiar, avanços bienais, adicionais por tempo de 
serviço, e licença-capacitação.  

E É vedada a participação de servidores no produto da 
arrecadação de tributos e multas, exceção feita quanto à 
dívida ativa. 

Questão 36 
A Lei Orgânica do Município de Gravataí estabelece que o 
ensino deve ser ministrado com base em determinados 
princípios fundamentais. Assinale a alternativa que enuncia 
um princípio que NÃO corresponde a essa referida disposição 
legal:  
A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 
B igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 
C valorização dos profissionais do ensino. 
D gestão democrática do ensino municipal. 
E uniformização de ideias e de concepções pedagógicas. 

Questão 37 
No que concerne aos cargos públicos, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A Os cargos de provimento efetivo organizados em 

carreiras asseguram aos servidores desenvolvimento 
funcional com evolução vertical, dentro da respectiva 
categoria.  

B Os cargos de provimento isolado são os que organizados 
em categorias, não possibilitam desenvolvimento 
funcional com evolução vertical dentro da respectiva 
categoria.  

C Os cargos de provimento efetivo são organizados em 
carreiras funcionais ou de forma isolada.  

D Os cargos públicos municipais são acessíveis a todos os 
brasileiros, para provimento em caráter efetivo ou em 
comissão.  

E As carreiras funcionais são organizadas em categorias de 
cargos em comissão, dispostas de acordo com a 
natureza profissional e a complexidade de suas 
atribuições e responsabilidades.  

Questão 38 
NÃO integra o rol de relatórios que a Câmara Municipal de 
Gravataí deve elaborar mensalmente:  
A relatório dos contratos e convênios firmados para a 

realização de obras e serviços, discriminados o preço e o 
prazo de execução, e, em caso de obras, o local em que 
serão realizadas, bem como a empresa ou a entidade 
contratada. 

B relatório do montante da receita recebida para a 
concessão de auxílios, com menção das entidades 
beneficiadas, e a preservação, em sigilo, dos Vereadores 
requisitantes.  

C relatório de realização da receita e despesa, 
especificando a destinação. 

D relatório de frequência dos Vereadores por bancada, 
discriminando os que estiverem em gozo de licença. 

E relatório do número de funcionários, discriminando o 
regime de contratação, bem como os que estejam em 
gozo de licença, especificando-a. 

Questão 39 
A respeito do procedimento disciplinar aplicável aos 
servidores municipais de Gravataí, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A O processo administrativo disciplinar deve ser conduzido 

por comissão processante, composta de 3 servidores 
efetivos e estáveis, de hierarquia superior ou igual à do 
acusado, um dentre eles designado para presidi-la.  

B A sindicância deve ser cometida a comissão sindicante 
de 3 servidores, considerando o fato a ser apurado, ao 
critério da autoridade competente, os quais não poderão 
ser dispensados de suas atribuições normais até a 
apresentação do relatório conclusivo.  

C A Comissão Sindicante e a Comissão Processante 
devem exercer suas atribuições e responsabilidades com 
independência e imparcialidade, assegurando o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse 
da Administração.  

D Não pode conduzir procedimento disciplinar parente do 
acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau civil.  

E O procedimento disciplinar deve ser conduzido por três 
servidores designados pela autoridade competente, 
sendo um deles indicado pela entidade classista dos 
municipários interessada.  
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Questão 40 
O Sistema Tributário do Município de Gravataí compreende, 
dentre outros tributos:  
A os impostos relativos à propriedade territorial urbana de 

imóveis e os que se refiram à circulação de mercadorias, 
em ambos os casos, desde que o fato gerador ocorra no 
perímetro do Município.  

B as tarifas e os preços públicos decorrentes da prestação 
de serviços de interesse público.  

C os impostos relativos à propriedade territorial rural de 
imóveis que se encontrem no perímetro do Município. 

D a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas e 
os impostos extraordinários.  

E as taxas em razão do exercício de poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 41 
O carcinoma de células de Hürthle é uma variante histológica 
de que carcinoma da tireóide? 
A Papilífero. 
B Folicular. 
C Medular. 
D Papilífero e medular. 
E Folicular e medular.  

Questão 42 
São agentes de hemorragia digestiva alta de causa não 
varicosa, os expostos em: 
A Úlcera péptica gastroduodenal, lesão aguda de mucosa 

gastroduodenal, Síndrome de Mallory-Weiss.  
B Cirrose hepática, Esôfago de Barred, câncer gástrico, 

esofagites. 
C Lesão de Dieulafoy, Pólipos, Hemobilia, Invaginação 

íleo-cecal.  
D Varizes de esôfago, Hemobilia, Hemosucus 

pancreaticus. 
E Câncer colônico, Úlcera duodenal, Lesão de Dieulafov. 

Questão 43 
É considerado paciente com TRAUMA MAIOR aquele que, na 
classificação pré-hospitalar, apresenta um ou mais critérios, 
dentre os quais: 
A Trauma torácico com dor leve e sem dispneia; Idade 

maior que 12 anos; Suspeita clínica de Instabilidade na 
pelve. 

B Paralisia de um ou mais membros; Lesão de pele e 
subcutâneo com sangramento compressível; 
Escoriações. 

C ECG <14 ou deterioração neurológica; PAS <90; Freq. 
Respiratória <10 ou > 29 ou mecânica ventilatória que 
necessite intubação pré-hospitalar.  

D Queimaduras de 1°, 2° ou 3° graus; Freq. Respiratória 
<10; Fraturas alinhadas. 

E Suspeita clínica de instabilidade na pelve; queimadura de 
1° grau; ECG <14. 

Questão 44 
São fatores de risco para ocorrência de pancreatite aguda os 
expostos a seguir, EXCETO: 
A Abuso de álcool, traumatismo abdominal, infecções 

virais. 
B Abuso de álcool, hiperlipoproteinemias, diuréticos. 
C Insuficiência cardíaca, cirrose hepática, abuso de álcool, 

hipocalcemia. 
D Abuso de álcool, hipercalcemia, doença vascular 

isquêmica. 
E Câncer de pâncreas, cálculo biliar, infecções virais. 
 
 
 
 

Questão 45 
A elevação dos níveis séricos do antígeno carcinoembriônico 
(CEA), em casos de adenocarcinoma colorretal, é útil para:  
A Detectar recorrência, realizar o diagnóstico precoce, 

avaliar a resposta terapêutica. 
B Estabelecer índices prognósticos e destaque no 

seguimento dos pacientes após tratamento cirúrgico 
pretensamente curativo, promovendo por vezes detecção 
precoce de recidiva tumoral. 

C Realizar o diagnóstico precoce, predizer a 
ressecabilidade do tumor primário, avaliar a resposta 
terapêutica. 

D Indicar a necessidade de reoperação, predizer a 
ressecabilidade do tumor primário, avaliar a resposta 
terapêutica. 

E Auxiliar nas etapas de diagnóstico da lesão, pois, para 
tanto, apresenta sensibilidade em torno de 90%. 

Questão 46 
Sobre lesões gástricas, assinale a alternativa CORRETA: 
A A laceração de Mallory-Weiss está relacionada ao uso 

crônico de AAS (ácido acetilsalicílico). 
B A gastrite hipertrófica, também chamada de doença de 

Ménetrier, é uma doença rara, adquirida e que não 
estabelece relação com o câncer gástrico. 

C A lesão gástrica de Dieulafoy é causada por uma artéria 
tortuosa, que faz um trajeto através da sua mucosa 
gástrica. 

D As varizes gástricas, devido à trombose da veia 
esplênica, são tratadas preferencialmente por via 
endoscópica. 

E Os bezoares (tricobezoares) geralmente são resolvidos 
com tratamento clínico. 

Questão 47 
Sobre as doenças que acometem o esôfago, é CORRETO 
afirmar que: 
A As membranas esofágicas superiores (síndrome de 

Plummer-Vinson) se desenvolvem em pacientes com 
deficiência crônica de vitamina B12. 

B Os GIST (tumores do estroma gastrintestinais) do 
esôfago são mais comuns no esôfago cervical. 

C Os divertículos epifrênicos estão localizados no terço 
proximal do esôfago e à direita 

D As membranas esofágicas inferiores (anel de Schatzki) 
predispõem à esofagite e ao refluxo gastresofágico. 

E O divertículo de Zenker é o tipo mais comum de 
divertículo esofágico e está relacionado à hipertonia 
cricofaríngea. 

Questão 48 
São considerados bons indicadores para a avaliação de lesão 
hepatocelular: 
A Fosfatase alcalina e 5'nucleotidase. 
B Albuminemia e globulinas séricas. 
C Aminotransferases. 
D Lipoproteínas. 
E Bilirrubinas. 

Questão 49 
NÃO é contraindicação absoluta para terapia fibrinolítica no 
Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnível ST, o 
apresentado na alternativa: 
A Qualquer hemorragia intracraniana prévia. 
B Conhecida lesão cerebral vascular estrutural (como por 

exemplo, MAV). 
C Suspeita de dissecção de aorta. 
D Úlcera péptica ativa. 
E Conhecida neoplasia maligna intracraniana.   
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Questão 50 
Faz parte dos critérios clínicos e laboratoriais para o 
diagnóstico de Artrite Reumatoide os expostos a seguir, 
EXCETO: 
A Rigidez matinal: rigidez articular durando pelo menos 1 

hora. 
B Artrite de articulações das mãos (punho, 

interfalangeanas proximais e metacarpofalangeanas). 
C Artrite simétrica. 
D Nódulos de Heberden e Bouchard. 
E Fator reumatoide sérico. 

Questão 51 
Na estratificação de risco na Angina Instável, o risco pode ser 
baixo, intermediário ou alto. São exemplos, respectivamente, 
de riscos alto, intermediário e baixo, os expostos em: 
A Edema pulmonar, Angina com hipertensão, Idade > 65 

anos. 
B Angina com 3ª bulha à ausculta cardíaca ou estertores, 

Angina com alterações dinâmicas da onda T, 
Eletrocardiograma normal ou não alterado. 

C Onda Q ou depressão ST > ou igual a 1 mm em várias 
derivações, Angina desencadeada com limiar baixo de 
esforço, Edema pulmonar. 

D Angina de repouso ( > 20 minutos ou melhorada com 
repouso ou nitroglicerina), Dor em repouso prolongada ( 
> 20 minutos) e contínua, Angina de início recente no 
intervalo de 2 semanas a 2 meses. 

E Edema pulmonar, Angina desencadeada com limiar 
baixo de esforço, Onda Q ou depressão ST > ou igual a 
1 mm em várias derivações. 

Questão 52 
São causas de hipertensão portal, classificadas de acordo 
com o local de aumento da resistência vascular como Intra-
hepática, as apresentadas na alternativa: 
A Trombose da veia esplênica, Cirrose hepática, Síndrome 

de Budd-Chiari. 
B Hepatite crônica, Esquistossomose, Cirrose hepática. 
C Malformações congênitas na veia cava inferior, 

Pericardite constrictiva, Hepatite A. 
D Trombose da veia porta, Pericardite constrictiva, 

Cavernomatose da veia porta. 
E Trombose da veia esplênica, Trombose da veia porta, 

Esquistossomose. 

Questão 53 
Na mastite puerperal infecciosa, qual é o principal agente 
etiológico? 
A Staphilococus aureus. 
B Estreptococos. 
C Klebsiella sp. 
D E. coli. 
E Enterobacter. 

Questão 54 
Assinale a alternativa que apresenta uma situação que NÃO é 
um importante fator de risco para recidivas de crises 
convulsivas. 
A Achado epileptiforme ao eletrencefalograma. 
B Convulsões sintomáticas (causa determinada). 
C Crises em sono ou em sonolência. 
D História familiar de epilepsia. 
E Diagnóstico comprovado de hipotireoidismo. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 55 
Os anti-hipertensivos devem ser capazes de controlar a 
pressão arterial e de reduzir a morbimortalidade 
cardiovascular dos hipertensos. Uma ação benéfica dos 
inibidores da enzima conversora da angiotensina é: 
A Aumentar a força de contração do ventrículo esquerdo. 
B Diminuir a força de contração do ventrículo esquerdo. 
C Aumentar o funcionamento das câmaras cardíacas. 
D Aumentar a hipertrofia do ventrículo esquerdo. 
E Reduzir a hipertrofia do ventrículo esquerdo. 

Questão 56 
Conforme a lei 8080/90, à direção nacional do Sistema 
Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar alguns 
sistemas, dentre os quais os expostos a seguir, EXCETO: 
A De serviços e de ações de saúde realizadas pelos 

Municípios. 
B De redes integradas de assistência de alta 

complexidade. 
C De rede de laboratórios de saúde pública. 
D De vigilância epidemiológica. 
E Vigilância sanitária. 

Questão 57 
O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de 
compromissos sanitários, expressos em objetivos de 
processos e resultados e derivados da análise da situação de 
saúde do País e das prioridades definidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais. 

Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 

Na linha do exposto acima, os estados/região/município 
devem pactuar as ações necessárias para o alcance das 
metas e dos objetivos propostos. Para tanto, dentre as 
prioridades pactuadas, NÃO podemos considerar: 
A Saúde do idoso. 
B Redução da mortalidade infantil e materna. 
C Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
D Garantir por meio de medidas orçamentárias, em longo 

prazo, o incremento dos recursos e financeiros para a 
saúde. 

E Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 

Questão 58 
Considerando Entendendo o SUS, analise as afirmativas a 
respeito dos medicamentos: 
I Os medicamentos básicos são adquiridos pelas 

secretarias estaduais e municipais de saúde, 
dependendo do pacto feito na região. A insulina humana 
e os chamados medicamentos estratégicos - incluídos 
em programas específicos, como Saúde da Mulher, 
Tabagismo e Alimentação e Nutrição - são obtidos pelo 
Ministério da Saúde.  

II Os medicamentos excepcionais (aqueles considerados 
de alto custo ou para tratamento continuado, como para 
pós-transplantados, síndromes – como Doença de 
Gaucher – e insuficiência renal crônica) são comprados 
pelas secretarias de saúde e o ressarcimento a elas é 
feito mediante comprovação de entrega ao paciente. 

III Os medicamentos para DST/Aids são comprados e 
distribuídos pelas secretarias de saúde. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E II e III. 
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Questão 59 

Considerando as informações reunidas na cartilha 
Entendendo o SUS, assinale a alternativa que apresenta uma 
definição CORRETA. 

A Cobertura diz respeito ao acesso e atendimento de saúde 
assegurado a uma determinada população, desde que o 
cidadão já tenha utilizado o serviço ao menos uma vez 
para que seja cadastrado no SUS e possa, 
posteriormente, desfrutar de seu atendimento. 

B Conselho Municipal de Saúde é a entidade constituída 
por usuários, trabalhadores de saúde, representantes do 
governo e prestadores de serviço, tendo tão somente as 
funções consultiva e fiscalizadora das ações e serviços 
de saúde do município. 

C O Agente Comunitário de Saúde é a pessoa que mora na 
comunidade em que atua e é um personagem-chave do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), 
vinculado à Unidade de Saúde da Família (USF). Ele liga 
a equipe à comunidade, destacando-se pela 
comunicação com as pessoas e pela liderança natural. É 
um elo cultural do SUS com a população e seu contato 
permanente com as famílias facilita o trabalho de 
vigilância e promoção da saúde. 

D Os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde podem 
ser criados desde que por lei estadual; vinculam-se ao 
SUS e têm a finalidade de planejar, acompanhar, 
fiscalizar, avaliar a execução de políticas públicas, 
serviços e ações de saúde em cada unidade de saúde. 

E Os Consórcios Intermunicipais de Saúde têm a finalidade 
de desenvolver atividades ou implementar projetos 
comuns a grupos de municípios, racionalizando a 
aplicação de recursos financeiros e materiais, não sendo 
possível, no entanto, que os municípios participantes 
formem uma entidade jurídica separada para administrar 
o objeto consorciado. 

Questão 60 
Tendo em vista Entendendo o SUS, dentre as 
responsabilidades do governo estadual na área de saúde, 
NÃO podemos considerar o exposto em: 
A Os Estados devem possuir secretarias específicas para a 

gestão de saúde. 
B Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, 

respeitando a normatização federal. 
C Os gestores estaduais são responsáveis pela 

organização do atendimento à saúde em seu território. 
D Além de ser um dos parceiros para a aplicação de 

políticas nacionais de saúde, o estado deve formular suas 
próprias políticas de saúde. 

E O gestor estadual deve aplicar recursos próprios e os 
repassados pela União apenas no serviço de saúde 
pública de seu respectivo Estado. 

Questão 61 
Conforme O SUS de A a Z, a época mais favorável para a 
ocorrência dos acidentes relacionados a animais peçonhentos 
é a de: 
A Frio e seca. 
B Calor e seca. 
C Frio e chuvas. 
D Calor e chuvas. 
E Seca com temperaturas amenas. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 62 
Com relação às competências da direção nacional do 
Sistema Único de Saúde, segundo a lei 8080/90, NÃO 
podemos considerar: 
A Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 
B Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados 
de assistência à saúde; 

C Coordenar e participar na execução das ações de 
vigilância epidemiológica. 

D Aprovar o Sistema Nacional de Auditoria e a avaliação 
técnica e financeira do SUS, organizada pelos Estados e 
Municípios, a ser realizada em todo o território nacional. 

E Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema 
Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 

Questão 63 
Entende-se por saúde do trabalhador 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 a recuperação 
e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho [...]. 

Lei 8080/90 

Na linha do exposto acima, a saúde do trabalhador, abrange, 
dentre outras atividades:  
I Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho;  
II 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;  

III Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;  

IV Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador, desde que em 
instituições e empresas públicas. 

Está INCORRETO apenas o que se afirma em: 
A II. 
B II e III. 
C III. 
D IV. 
E II, III e IV. 

Questão 64 
De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, 
a respeito da implantação e monitoramento dos Pactos pela 
Vida e de Gestão, quanto aos pontos concernentes à 
implantação de tais Pactos, pode-se afirmar: 
I Os Termos de Compromisso de Gestão devem ser 

aprovados nas respectivas Secretarias de Saúde. 
II A implantação dos Pactos pela Vida e de Gestão, enseja 

uma revisão normativa em várias áreas que serão 
regulamentadas em portarias específicas, pactuadas na 
CIT. 

III Fica definido o Termo de Compromisso de Gestão, 
Federal, Estadual, do DF e Municipal, como o documento 
de formalização deste Pacto nas suas dimensões Pela 
Vida e de Gestão.  

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B II e III. 
C III. 
D II. 
E I. 
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Questão 65 
Segundo O SUS de A a Z, quanto  ao Programa Nacional de 
Gestão de Custos (PNGC), analise as afirmações a seguir 
quanto a alguns de seus objetivos: 
I Avaliar a implementação da metodologia de custos 

adotada pelo PNGC;  
II Apoiar tecnicamente a implantação de sistema de custos 

no SUS;  
III Criar e capacitar uma rede de colaboradores e 

multiplicadores;  
IV Avaliar o desenvolvimento de ferramentas para serem 

utilizadas na tomada de decisão. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B II e III. 
C III e IV. 
D I, II e IV. 
E II, III e IV. 

Questão 66 
De acordo com O SUS de A a Z, no que tange ao Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde (Pró-Saúde), cujo propósito, com incentivos às 
Instituições de Educação Superior (IES) e às Secretarias de 
Saúde, é o de promover transformações na formação em 
saúde, geração de conhecimentos e prestação de serviços à 
população, para abordagem integral do processo de saúde-
doença. Como eixos do programa, podemos destacar as 
orientações:  
I Teórica. 
II Pedagógica. 
III Cenários de prática (inserção dos estudantes na rede 

pública de serviços de saúde). 
IV Avaliativa. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B II e III. 
C I, II e III. 
D II e IV. 
E III e IV. 

Questão 67 
Conforme O SUS de A a Z, a regulação da atenção à saúde 
tem por objeto atuar sobre a produção das ações diretas e 
finais de atenção à saúde. Portanto, dirige-se a prestadores 
de serviços de saúde, públicos e privados. Para tanto, tal 
regulação compreende as seguintes medidas:  
I Avaliação da atenção à saúde (operações que permitem 

emitir um juízo de valor sobre as ações finais da atenção 
à Saúde e medir os graus de qualidade, humanização, 
resolubilidade, satisfação); 

II Regulação do acesso à assistência (conjunto de 
relações, saberes, tecnologias e ações que intermediam 
a demanda dos usuários por serviços de saúde e o 
acesso a esses); 

III Contratação (relações pactuadas e formalizadas do 
Ministério da Saúde com prestadores de serviços de 
saúde);  

IV Controle assistencial. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B I e III. 
C II e III. 
D I, II e IV. 
E III e IV. 
 
 
 
 

Questão 68 
De acordo com a lei 8080/90, compete à direção municipal 
do Sistema Único de Saúde (SUS) os expostos a seguir, 
EXCETO: 
A Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
B Participar do planejamento, programação e organização 

da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 

C Executar, dentre outros, serviços de vigilância 
epidemiológica, de vigilância sanitária, e de alimentação e 
nutrição. 

D Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos 
de saúde. 

E Instituir o Fundo Nacional de Saúde e distribuir os 
recursos a quem de direito: empresas estatais que 
cuidem da saúde, fundações e empresas privadas 
participantes do SUS. 

Questão 69 
 [...] as ações e serviços de saúde estão organizados [...], de 
forma a garantir o atendimento integral à população e a evitar 
a fragmentação das ações em saúde. O acesso à população 
ocorre preferencialmente pela [...] (atenção básica) e os 
casos de maior complexidade são encaminhados aos 
serviços especializados, que podem ser organizados de 
forma municipal ou regional, dependendo do porte e da 
demanda do município.  

Entendendo o SUS (2007)  

Na linha do destacado acima, tal organização está identifica 
em: 
A Redes de Atenção regionalizadas e hierarquizadas. 
B Grupos de Risco de alta e baixa complexidade. 
C Escalas de Complexidade de atenção. 
D Níveis de Risco e de Urgência locais. 
E Perfis de Atendimento regionais. 

Questão 70 
Segundo Entendendo o SUS, julgue as assertivas a seguir 
como verdadeira (V) ou falsa (F) e, posteriormente, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima 
para baixo: 
(__) Todos os estados e municípios devem ter conselhos 
de saúde compostos por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. Os conselhos são fiscais da aplicação 
dos recursos públicos em saúde. 
(__) Os Estados são os maiores financiadores da saúde 
pública no país. 
(__) A União é quem formula políticas nacionais, mas a 
implementação é feita por seus parceiros que são os estados, 
municípios, ONGs e iniciativa privada.  
A V – F – V. 
B F – V – F.  
C V – V – V. 
D F – F – V. 
E V – V – F. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data/Horário de Publicação do Gabarito Preliminar/Provas: 24/06/2015 após as 14h00. 

 Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar: 25, 26 e 29/06/15 até as 18h00. 

 O Caderno de Questões estará disponível para impressão no período aberto a recursos. 

 Demais datas consulte o Cronograma do certame. 

 Acesse - Local de publicação: www.makiyama.com.br/GRAVATAI ou www.gravatai.rs.gov.br  

 O candidato não poderá levar o caderno de questões até o término da prova, somente a última folha.     

 Não será permitido o uso de folhas de rascunho próprias. 

 Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

          

 
 

http://www.makiyama.com.br/GRAVATAI
http://www.gravatai.rs.gov.br/
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