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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto I e responda às questões de 1 a 5. 
 
Em 15 anos, número de cidades com biblioteca cresce e 

com livrarias diminui 

 
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) revela que subiu de 76,3% para 
97,1% a proporção de cidades com biblioteca pública, de 
1999 a 2014. Por outro lado, no mesmo período, caiu de 
35,5% para 27,4% o número de cidades com livrarias. 
Os dados constam no Suplemento de Cultura do Perfil 
dos Estados e Municípios Brasileiros 2014 
(Estadic/Munic 2014), divulgado nesta segunda-feira 
(14). 

De acordo com o levantamento, em 2014, 15% 
dos municípios informaram ter pontos de leitura e 25%, 
bancas de jornais. Esses dados foram coletados apenas 
no ano passado, com isso não há comparativo.  

Em relação a cinemas e shoppings, estão 
presentes em 10,4% e 6,7% dos municípios, 
respectivamente, em 2014. Em 1999, os percentuais 
eram 7,2% e 6,2%.  A pesquisa indica ainda que, no ano 
passado, 24 dos 27 estados e 6% dos 5.570 municípios 
apoiaram a produção de 1.849 filmes, tendo como 
destaques os estados do Rio Grande do Sul (60 filmes), 
Pernambuco (54 filmes) e São Paulo (42 filmes). 

Conforme a pesquisa, o sinal aberto de TV 
continua sendo “o maior meio de acesso aos conteúdos 
culturais”, ao estar presente em 99% dos municípios, em 
2014. No mesmo ano, apenas 12,1% dos municípios 
tinham produção local de programas de TV, em 1999, 
era 9,1%. O IBGE constatou alta no acesso à internet por 
meio de provedores (presentes em 65,5% dos 
municípios) e lan houses (82,4% dos municípios). No 
caso dos provedores, o percentual era 16,4% em 1999. 
Em relação às lan houses, o dado era 80,7% em 2012 
(ano em que o dado passou a ser coletado). 

No sentido oposto, houve uma retração na 
presença de videolocadoras no país, passando de 82% 
municípios (2006) para 53,7% municípios em 2014; e 
também das lojas de discos, CDs, fitas e DVDs (de 
59,8% para 40,4% dos municípios, no mesmo período). 

“Os dados melhoraram como fruto de uma 
política pública adotada pelo governo em 2003, mas 
ainda são incipientes e atestam a gravidade da situação 
do acesso à cultura no Brasil. Menos de 10% dos 
brasileiros entraram alguma vez em um museu, pouco 
mais 13% vão ao cinema com alguma regularidade e a 
média per capita de leitura do brasileiro ainda é de 
apenas 1,7 livro”, disse o ministro da Cultura, Juca 
Ferreira, que acompanhou a divulgação da pesquisa. 

O ministro destacou que quando comparado 
com outros países da América do Sul - como a 
Argentina, o Uruguai e o Paraguai, o nível cultural 
brasileiro é menor. “Mesmo quando comparado com 
outros países sul-americanos, sempre fomos muito 

desleixados do ponto de vista cultural com a população. 
E é por isso que, desde 2003, estamos desenvolvendo 
políticas voltadas para colocar a cultura como um direito 
básico da população, como é a comida, a habitação e a 
saúde. Agora, há que se ressaltar que a gente trabalha 
com poucos recursos. E qualquer política pública 
implica necessariamente na liberação de mais recurso 
para o setor”, disse. 

http://portalcorreio.uol.com.br, 14/12/2015 
 
1. Atente para as seguintes afirmações: 

I. As bibliotecas públicas são os estabelecimentos que 
estão presentes em 97,1% das cidades, o que 
significa o acréscimo de 20,8% no período 
compreendido entre os anos de 1999 a 2014.  

II. O decréscimo do número de cidades com livrarias, 
videolocadoras e lojas de discos, CDs, fitas e DVDs 
é resultado do expressivo aumento dos shoppings 
nos grandes municípios brasileiros.  

III. A pesquisa indica que mais de 80% dos Estados 
brasileiros investiram na produção cinematográfica 
em 2014.  

IV. Os dados sobre bibliotecas, livrarias, pontos de 
leitura e bancas de jornal foram coletados pelo 
IBGE em órgãos governamentais das 27 unidades 
da federação e 5.570 municípios entre os anos de 
1999 a 2014.  

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A. Apenas as afirmações I, II e IV. 
B. Apenas a afirmação II. 
C. Apenas as afirmações II e IV.  
D. Apenas a afirmação I e III. 
E. As afirmações I, II, III e IV. 
 
2.  Sobre o texto, atente para as seguintes afirmações. 
 

I. Os dados da Pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística traçam um panorama do 
setor cultural do País.   

II. Os resultados da pesquisa revelam que, apesar dos 
avanços, o Brasil ainda precisa evoluir muito, 
sobretudo no que diz respeito ao volume de 
recursos para investimentos em cultura.  

III. A TV aberta está presente em quase totalidade do 
universo dos municípios brasileiros, ou seja, as 
imagens televisivas que todos os municípios veem 
são exclusivamente geradas por eles próprios.  

 
Está(ão) FALSA(S) as afirmações: 
 

A. Apenas I. 
B. Apenas II. 
C. Apenas III. 
D. Apenas I e II. 
E. I, II e III. 
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3.  Em: “O IBGE constatou alta no acesso à internet por 

meio de provedores (presentes em 65,5% dos 
municípios) e lan houses (82,4% dos municípios).” 
 
Assinale a opção ADEQUADA quanto ao uso do 
acento indicativo da crase. 

 
A. Está correta, pois o termo anterior exige a preposição 

“a” e o termo posterior admite o artigo “a”. 
B. Está incorreta, pois “acesso” é uma palavra 

masculina e não admite o uso da crase. 
C. Está correta, pois o uso da crase é facultativo. 
D. Está correta, pois o termo anterior exige o artigo “a” 

e o termo posterior admite a preposição “a”. 
E. Está incorreta, pois o termo regente não exige a 

preposição “a”. 
 

4. Em: “De acordo com o levantamento, em 2014, 15% 
dos municípios informaram ter pontos de leitura e 
25%, bancas de jornais.” 
 
“De acordo” expressa a ideia de 

 
A. Consequência. 
B. Conformidade. 
C. Finalidade. 
D. Concessão. 
E. Causa. 

 
5.   Em: “Em 15 anos, número de cidades com 

biblioteca cresce e com livrarias diminui” 

Sobre os verbos “cresce” e “diminui” é 
CORRETO afirmar que 

 
A. Estão flexionados no modo subjuntivo. 
B. Ambos são verbos transitivos. 
C. O sujeito de “diminui” é “livrarias” e 

obrigatoriamente deveria também está no plural. 
D. Ambos são verbos intransitivos. 
E. São verbos pertencentes à mesma conjugação. 

 
6.  Em: “Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) revela que subiu de 76,3% para 
97,1% a proporção de cidades com biblioteca 
pública, de 1999 a 2014”. 

 
A palavra “que” introduz uma oração subordinada 
substantiva 

 
A. Subjetiva. 
B. Predicativa. 
C. Completiva nominal. 
D. Objetiva indireta. 
E. Objetiva direta. 

 
 

Leia o texto II e responda às questões de 7 a 10. 
 

 
https://www.google.com.br 
 

7. Considerando o gênero textual, assinale a opção que 
apresenta CORRETAMENTE a finalidade do texto. 

 
A. Divulgar a necessidade e a importância de mobilizar 

a população contra os serviços oferecidos nos 
hospitais públicos. 

B. Expor posicionamentos críticos e apresentar 
argumentos sobre as condições limitadas das 
instituições de saúde pública. 

C. Transmitir uma visão crítica bem humorada sobre o 
atendimento nos hospitais públicos. 

D. Informar aos leitores, de forma irônica, sobre o bom 
atendimento em clínicas veterinárias.  

E. Orientar, usando a ironia, os pacientes como agir em 
situações de emergência nos órgãos de saúde pública.  

 
8. Em: “Doutor, eu prefiro ser tratado aqui ...” 

 
É CORRETO afirmar que a vírgula, no trecho 
destacado, foi usada para 

 
A. Isolar complemento nominal antecipado. 
B. Separar adjunto adverbial antecipado.  
C. Intercalar expressão explicativa. 
D. Separar as orações coordenadas.  
E. Isolar vocativo. 
 
9. Em “Doutor, eu prefiro ser tratado aqui que vou ter 

um bom atendimento, do que ser tratado como animal 
num hospital público ...” 

 

De acordo com a norma culta, o fragmento apresenta 
um erro de 

 
A. Estrutura e formação de palavras. 
B. Regência verbal. 
C. Regência nominal. 
D. Concordância verbal. 
E. Concordância nominal. 
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10.  Observe o fragmento:  “...  ficar jogado no chão 
esperando a morte chegar.” 

 
A ideia apresentada pelo gerúndio em “ficar jogado 
no chão esperando” expressa uma ação 

 
A. Interrompida. 
B. Anterior. 
C. Repetida. 
D. Duradoura. 
E. Versátil 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode 
revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

 
Para a Administração Pública é amplo o dever de 
anular os atos administrativos que sejam:  

 
A. Ilegais. 
B. Morais. 
C. Legais. 
D. Convenientes. 
E. Convergentes. 
 
12. Em conformidade com a Constituição Federal de 

1988, atente para as alternativas abaixo e assinale a 
que diz respeito, CORRETAMENTE, ao art 37: 

 
A. Do poder Público direto e indireto dos Poderes da 

União, dos Estados e do Distrito Federal, implicará 
aos princípios de legalidade, impessoalidade e 
moralidade. 

B. A Administração Pública direta dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios governará, caso necessário, sobre os 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficácia. 

C. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

D. Da Administração Pública direta ou indireta dos 
Poder exclusivamente da União, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficácia. 

E. Da Administração Pública direta ou indireta não, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 
e publicidade. 

 

13. Sobre Entidades Paraestatais assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A. São entes públicos e privados que  integram a 

administração direta ou indireta. 
B. São entes privados que não integram a administração 

direta ou indireta, mas que exercem atividades de 
interesse público sem finalidade lucrativa.  

C. Paraestatal significa fora do Estado, dissimilado ao 
Estado. Entidades paraestatais, portanto, seriam 
aquelas pessoas públicas que atuam fora do Estado, 
sem com ele se confundir. 

D. Precisam de concurso público, sendo proibido 
processo seletivo simplificado. 

E. Seus empregados não são regidos pela CLT, sendo 
considerados “empregados quase privados”. 
 

14. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Areia-PB, considere as afirmativas abaixo no que 
diz respeito à Educação: 

 
I. O município organizará e manterá programas de 

educação pré-escolar e de ensino fundamental, 
observadas os princípios constitucionais sobre a 
educação, as diretrizes e bases estabelecidas em 
Lei Federal e as disposições suplementares da 
Legislação Estadual. 

II. O ensino oficial do município será gratuito em 
todos os graus e atuará prioritariamente no ensino 
fundamental a pré-escolar. 

III. O município garantirá a população carente, na 
forma da lei, a gratuidade do sepultamento e dos 
meios de procedimentos a ele necessários. 

IV. O programa de educação e de ensino municipal 
dará especial e exclusiva atenção às práticas 
educacionais na zona rural. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A. I, II e III apenas. 
B. I, III e IV apenas. 
C. II e III apenas. 
D. III e IV apenas. 
E. II, III e IV apenas. 
 
15. Considerando o enunciado abaixo do art. 152 da Lei 

Orgânica do Município de Areia-PB, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
A política de desenvolvimento urbano do município, 
tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções urbanas e garantir o bem estar da 
comunidade local, mediante, dentre outros, dos 
seguintes objetivos gerais: 
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I. Ordenação da expansão urbana.  
II. Integração urbano–rural. 

III. Preservação e correção das distorções do 
crescimento urbano. 

IV. Proteção, preservação e recuperação do 
patrimônio histórico, artístico, cultural e 
paisagístico. 

V. Proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente. 

 
A alternativa CORRETA É: 

 
A. I, II e IV apenas. 
B. III, IV e V apenas. 
C. II e III apenas. 
D. I, II, III, IV e V. 
E. I, III, IV e V apenas. 

 
16.  Leia o texto. 
 

________________________é a primeira análise 
abrangente de como podemos enfrentar com êxito o 
problema da mudança climática e o desafio maior da 
sustentabilidade global. O filme, dirigido por Charles 
Ferguson, que ganhou o Oscar de melhor 
documentário por Trabalho Interno, descreve a crise 
ambiental, mas, acima de tudo, mostra que ela pode 
ser detida, e concentra as frentes para fazer isso no 
contexto mais amplo da sustentabilidade, do 
desenvolvimento econômico e da saúde. 

 
Complete a lacuna e assinale alternativa CORRETA 
que indica o nome do filme, dirigido por Charles 
Ferguson, que ganhou o Oscar de melhor 
documentário por Trabalho Interno.  

 
A. Thime Square. 
B. Chalés Shoose. 
C. Time to Choose. 
D. Charles Square.  
E. Time Ferguson. 
 
17. O senador Delcídio do Amaral (PT-MS), que foi 

preso na manhã desta quarta (25) em ação da Polícia 
Federal pela Operação Lava Jato, além de ter sido 
candidato ao governo de MS na campanha eleitoral 
de 2014, é líder do governo Dilma no Senado e já 
está no seu segundo mandato consecutivo no cargo 
de senador da república.  
                                   http://blink102.com.br/25.11.2015 
 
Sobre o senador Delcídio do Amaral, analise os 
seguintes itens. 
 

I. Delcídio passa a ser o primeiro senador federal a ser 
preso na história do Brasil desde a nova 
constituição de 1988. 

II. Antes de ser eleito foi ministro de Minas e Energia 
e diretor de Gás e Energia da Petrobrás. 

III. O parlamentar foi preso com a suspeita de receber 
propina de US$ 1,5 milhão pela compra da refinaria 
de Pasadena, nos Estados Unidos, conforme foi 
citado na delação premiada feita pelo lobista 
Fernando Baiano. 

IV. O senador também é acusado por atrapalhar as 
investigações da Operação Lava Jato. 

 
Estão CORRETOS: 
 
A. I, II e III apenas. 
B. III, IV apenas. 
C. I e II apenas. 
D. I, II, III e IV. 
E. II, III e IV apenas. 
 
18. Vinte anos após o retorno das eleições diretas para 

presidente, o Brasil ainda permanece distante de se 
livrar do principal inimigo do fortalecimento da 
democracia: a corrupção.   
O tema rouba a cena política de 2009, das obscuras 
compras de castelos e mansões aos confrontos éticos 
do maior partido do país, o PMDB, passando pelo 
polêmico retorno do ex-presidente Fernando Collor 
de Mello (PTB-AL) ao círculo de poder de Brasília.           
 

http://www.gazetadopovo.com.br/ 
 

Sobre o combate à corrupção no Brasil, assinale a 
alternativa que NÃO é uma medida eficaz para 
combatê-la : 

 
A. Reduzir o número de cargos comissionados. 
B. Melhorar o controle público. 
C. Combater a impunidade. 
D. Preservar as leis, que são permissivas. 
E. Dar mais transparência ao financiamento das 

campanhas eleitorais. 
 
19. Na cidade de Areia, Brejo paraibano, uma cabeça de 

boi cravada na parede fez surgir o Bar do Chifre. 
Fundado há 36 anos, por Bastos do Bar, como era 
conhecido, o lugar se tornou um ponto de parada para 
turistas de todo o mundo e logo foi inserido na lista 
de pontos de visitação do município. 

                   www.redacao.portaljpnoticias.com/18 de junho de 2011. 

 
Sobre o Bar do Chifre, analise os itens abaixo. 

 
I. O lugar reúne histórias de amor e ódio. Esse 

refúgio dos chifrudos e chifrudas, não é espaço 
específico para lamentações. Segundo o filho de 
Bastos, Luciano Andrade, há quem vá ao local 
para afogar as mágoas na cachaça produzida no 
município, assim como há quem vá lá para trair.  
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II. Na parede do bar, também há um lista de tipos de 
cornos. De acordo com a lista, para cada dia do 
mês há um tipo de chifrudo. 

III. No Bar do Chifre, até o cardápio é peculiar. A 
feijoada ao chifre e a cachaça com cobra são 
alguns dos aperitivos da casa. 

IV. O Bar do Corno, como também é chamado, já foi 
pauta de várias emissoras de TV. “Já aparecemos 
no Fantástico, da Globo, no Programa do Ratinho, 
do SBT, e em outras emissoras do país. Durante 
um flash ao vivo na Globo, uma mulher casada 
estava aqui com outro homem e foi descoberta 
pela marido.  

V. De acordo com o filho de Bastos, Luciano 
Andrade, o Bregareia, Festival Brasileiro da 
cachaça e da rapadura, realizado anualmente 
desde 1994 no município, contribui com o sucesso 
da casa. “O folclore do corno, evidenciado 
durante o festival, dá toda essa fama ao bar”. 

 
A alternativa CORRETA é: 

 
A. I, II e IV apenas. 
B. I, II e III apenas. 
C. II, III e IV apenas. 
D. I, II, e V apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
20. O município de Areia fica localizado na microrregião 

do Brejo e possui o maior número de engenhos de 
aguardente e rapadura da Paraíba. Segundo a 
prefeitura, Areia tem sua economia voltada para a 
produção dos produtos derivados da cana-de-açúcar, 
com 30 engenhos em atividade.  

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/11/bregareia - 24/11/2014 

 
Sobre os aspectos históricos da cidade Areia-PB, 
atente para os itens. 

 
I. Seus filhos se destacavam em todos os 

concursos de que participavam. Carminha Sousa 
e Laura Gouveia eram reconhecidas pela 
capacidade de educar e formar pessoas na língua 
portuguesa. 

II. Cidade hospitaleira, de invernos rigorosos, 
convergiam estudantes de toda a região, sendo 
expoentes deste tempo a Escola de Agronomia 
do Nordeste, o Colégio Santa Rita (Irmãs 
Franciscanas, alemães) e o Colégio Estadual de 
Areia (antigo Ginásio Coelho Lisboa). 

III. Pedro Bruxaxá, desbravador português, devido 
à amizade que fez com os nativos, ali construiu 
um curral e uma hospedaria conhecida como 
“Pouso do Bruxaxá”. A região foi denominada, 
por muitos anos, “Sertão de Bruxaxá”. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 

 

A. Apenas o item II. 
B. Apenas o item I. 
C. Apenas o item III. 
D. Apenas os itens I e II. 
E. I, II e III. 

 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
21. Segundo a Constituição Federal de 1988, são 

diretrizes do Sistema Único de Saúde: 
 

A. Universalidade, integralidade e hierarquização. 
B. Descentralização, integralidade e participação da 

comunidade. 
C. Equidade, integralidade e regionalização. 
D. Direito à informação, regionalização e 

hierarquização. 
E. Universalidade, integralidade e equidade. 
 
22. Com relação às áreas de atuação do SUS, segundo a 

Lei Federal Nº 8.080/1990, assinale V(verdadeiro) 
ou F( falso).   
 

(  ) A formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na sua 
produção. 

(   )  A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

(   ) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

(   ) A participação no controle e na fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 

(  ) O incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 
Assinale a alternativa com a SEQUÊNCIA 
CORRETA: 

 
A. VVFVV.   
B. VVVVV. 
C.  VVFVF.    
D.  VVFFF.  
E.   FVFVF. 
 
23. A Lei Federal Nº 12.401/2011 incluiu na Lei 

Orgânica da Saúde Nº 8.080/1990 a regulamentação 
da assistência terapêutica integral no SUS, com o 
objetivo de disciplinar a dispensação de 
medicamentos e produtos para a saúde, como 
estratégia de enfrentamento à Judicialização da 
Saúde.  
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Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção que 
NÃO está preconizada por estas Leis:  
 

A. Dispensação de medicamentos e produtos de 
interesse para a saúde com prescrição em 
conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas 
em protocolo clínico para a doença ou o agravo à 
saúde a ser tratado.  

B. Oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de 
tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde, realizados no território nacional por 
serviço próprio, conveniado ou contratado. 

C. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, a dispensação será realizada com base 
nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor 
federal do SUS. 

D. Os produtos de interesse para a saúde são órteses, 
próteses, bolsas coletoras, equipamentos médicos e 
cadeiras de rodas. 

E. Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um 
documento que estabelece critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as 
posologias recomendadas; os mecanismos de controle 
clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos 
gestores do SUS.     

 
24. Para receberem os recursos, de forma regular e 

automática, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com alguns requisitos, 
EXCETO:  
 

A. Comissão para elaboração de Plano de Cargos 
Carreiras e Salários em quatro anos. 

B. Fundo de Saúde. 
C. Conselho de Saúde com composição paritária. 
D. Relatórios de Gestão.  
E. Plano de Saúde. 
 
25. Um dos instrumentos fundamentais para o 

planejamento no SUS é o Plano de Saúde, também 
conhecimento como Plano Plurianual.  
 

        Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção que 
NÃO se enquadra na estrutura básica para 
elaboração de um Plano de Saúde: 
 

A. A análise situacional através de identificação, 
formulação e priorização de problemas em uma 
determinada realidade. 

B. Condições de saúde da população para obter 
informações que permitam identificar os principais 

problemas no que se refere às condições de saúde, o 
perfil demográfico, socioeconômico e 
epidemiológico da população. 

C. Determinantes e condicionantes da situação de saúde 
ou da atenção à saúde, desenvolvidas nas respectivas 
esferas de governo. 

D. Formulação dos objetivos, diretrizes, metas e o 
modelo da gestão. 

E. Relatórios de gestão dos anos anteriores como 
referência da execução do planejamento anterior. 
 

26. Com relação às Doenças de Notificação 
Compulsória, assinale a alternativa que não faz parte 
da lista nacional do Ministério da Saúde: 
 

A. Difteria. 
B. Hepatites virais. 
C. Acidente de trabalho com exposição de material 

biológico. 
D. Dengue. 
E. Septicemia. 
 
27. Relacione a 1ª Coluna de acordo com as definições 

de Vigilância de Saúde indicadas na 2ª Coluna. 
 
1ª COLUNA 
 
1- Vigilância Epidemiológica. 
2- Vigilância Sanitária. 
3- Vigilância Ambiental. 
4- Vigilância da Situação de Saúde.  

 
2ª COLUNA 

 
 (    ) Desenvolve ações de monitoramento contínuo do 

país/estado/região/município/território, por meio de 
estudos e análises que revelem o comportamento dos 
principais indicadores de saúde, priorizando questões 
relevantes e contribuindo para um planejamento de 
saúde mais abrangente. 

(   ) Visa ao conhecimento e à detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do ambiente que interferiram na 
saúde humana. 

(   ) Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção 
e circulação de bens e na prestação de serviços de 
interesse da saúde. 

 (   )Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, 
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de se 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 

 
Assinale a sequência CORRETA: 
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A. 3-1-2-4    
B. 4-2-1-3      
C. 1-3-4-2    
D. 4-3-2-1   
E. 1-2-3-4 

 
28. Dentre os Pactos pela Saúde, está o Pacto de Gestão, 

que instituiu Blocos de Financiamento Específicos 
para o SUS.  
Dentre as alternativas abaixo, massinale a que NÃO 
corresponde a estes blocos. 
 

A. Atenção Básica. 
B. Atenção Especializada. 
C. Vigilância em Saúde. 
D. Gestão do SUS. 
E. Assistência Farmacêutica. 
 

29. O Pacto pela vida estabeleceu prioridades, dentre 
elas, o fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 
 
 Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
estas doenças priorizadas: 

 
A. Tuberculose.   
B. Hanseníase. 
C. Dengue. 
D. Influenza. 
E. Chagas. 
 
30. Atente para as seguintes afirmativas. 

 
I. Incidência corresponde ao número de casos 

novos de uma morbidade. 
II. Notificação compulsória é ato obrigatório para 

doenças de risco epidemiológico. 
III. Prevalência é força com que subsistem as 

doenças na coletividade. 
IV. Coeficiente é a relação entre o número de 

eventos reais e os que já aconteceram.               
V. Morbidade é comportamento das doenças ou dos 

agravos à saúde em uma população. 
 

Estão CORRETAS: 
 
A. I,II,III,IV e V. 
B. III, IV e V apenas. 
C. II, III, IV e V apenas. 
D. I, II, III e V apenas. 
E. I, II e VI apenas. 

 
31. Dentre as alternativas abaixo, segundo a Lei Federal 

Nº 8.213/1991, assinale a alternativa que NÃO é 
considerada acidente equiparado ao do trabalho: 

 

A. A doença proveniente de contaminação acidental do 
empregado no exercício de sua atividade. 

B. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do 
local e horário de trabalho. 

C. O acidente sofrido pelo segurado no local e no 
horário do trabalho, em consequência de ato de 
agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou companheiro de trabalho. 

D. O acidente sofrido pelo segurado fora do local e 
horário do trabalho, em consequência de ofensa física 
intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa por desentendimento particular. 

E. O acidente sofrido pelo segurado no local e no 
horário do trabalho, em consequência de 
desabamento, inundação, incêndio e outros casos 
fortuitos ou decorrentes de força maior. 

 
32. Dentro das Doenças Relacionadas ao Trabalho, 

causadas pela à exposição ao Ruído, assinale a 
alternativa que não é atribuída como fator de risco: 

 
A. Perda da audição provocada pelo ruído. 
B. Alteração temporária do limiar auditivo. 
C. Ruptura traumática do tímpano. 
D. Hipertensão arterial. 
E. Ansiedade. 

 
33. “Tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. Necessário para empresas privadas, 
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da 
administração direta e indireta, instituições 
beneficentes, associações recreativas, cooperativas, 
bem como outras instituições que admitam 
trabalhadores como empregados”.  

 
O texto refere-se ao conceito: 

 
A. Ministério do Trabalho e Emprego 
B. SINE 
C. CEREST 
D. CIPA 
E. Ministério Público do Trabalho 
 
34. Pessoas que trabalham com equipamentos e 

máquinas manuais que possuem vibração contínua 
podem desenvolver as seguintes Doenças 
Relacionadas ao Trabalho, EXCETO: 

 
A. Lesões do ombro. 
B. Mialgia. 
C. Tendinite. 
D. Fibrose cística. 
E. Bursite. 
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35. A Lei Federal Nº 8.213/1991 que Dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social, definiu 
o conceito de acidente de trabalho.  
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
corresponde a esse conceito: 

 
A. Ocorre durante exercício do trabalho a serviço 

prestado a uma empresa ou de empregador 
doméstico, sem ocorrer morte, com perturbação 
funcional ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. 

B. Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de 
empresa ou de empregador doméstico, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. 

C. Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de 
empresa privada, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho. 

D. Ocorre no exercício do trabalho com carteira 
assinada, a serviço de empresa, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. 

E. Ocorre depois do exercício do trabalho a serviço 
prestado para uma empresa ou para um empregador 
doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

 

36. Trabalhadores que se expõem ao sol durante muito 
tempo e por vários dias da semana,  estão suscetíveis 
a desenvolver doenças causadas pela Radiação 
Ultravioleta.  
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não está 
relacionado com os Raios UV na Lista Brasileira da 
Doença Relacionada ao Trabalho: 

 
A. Dermatite por fotocontato. 
B. Urticária solar. 
C. Alterações agudas da pela. 
D. Dermatite de Berloque. 
E. Dermatite necrosante. 
 
37. Dentre as doenças ocupacionais relacionadas ao 

trabalho, temos as causadas por fatores 
ergonômicos.  
 
 
Leia o texto e em seguida assinale a alternativa que 

representa o conceito de que trata o texto: 
 
 

Extrusão de material de um órgão ou víscera, de 
dentro da cavidade que os contenha, através de um 
local da parede do elemento continente daquele órgão 
ou víscera extruso; elemento este que esteja 
enfraquecido e rompido. 

 
A. Lombalgia. 
B. Escoliose.  
C. Hérnia de Disco.   
D. Protusão Discal.    
E. Espondilolistese. 
 
38. Dentro do contexto das doenças da Visão, assinale a 

alternativa que NÃO é Doença Relacionada ao 
Trabalho. 

 
A. Conjuntivite. 
B. Queratite. 
C. Catarata. 
D. Astigmatismo. 
E. Neurite óptica. 

 
39. Leia o texto e responda a questão.   

 

“Provocada por movimentos repetitivos ou por 
posturas inadequadas, chamadas de posturas 
anti-ergonômicas.” 

 
     O texto faz referência ao conceito de: 
 
A. Mialgia.    
B. Escoliose.   
C. Bursite.     
D. LER.     
E. Torção. 

 
40.  Na rotina de serviços, o trabalhador é vulnerável a 

adquirir doenças em função do tipo de ferramentas, 
estrutura/meio inadequada ou repetição de 
atividades.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
que NÃO diz respeito a Doenças Relacionadas ao 
Trabalho, através do Sistema respiratório: 

 
A. Faringite Aguda.  
B. Laringotraqueíte Aguda.  
C. Rinite Crônica. 
D. Asma. 
E. Síndrome hemorrágica do septo. 
 
______________________________________ 

 




