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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

106 – MÉDICO PLANTONISTA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopastosbons@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 
 

Não é próprio falar sobre os alunos... 

 

 
1 Gosto de ouvir conversas. Mania de psicanalista. É que nas conversas moram mundos diferentes do meu. Thomas Mann, 

no seu livro José do Egito, conta de um diálogo entre José e o mercador que o comprara para vendê-lo como escravo, no 

Egito: “Estamos a um metro de distância um do outro. E, no entanto, ao seu redor gira um universo do qual o centro és tu e 

não eu. E ao meu redor gira um universo do qual o centro sou eu, e não tu.”  

2 Fascinam-me esses universos que me tangenciam e que, no entanto, estão distantes de mim. Gosto de ouvir conversas 

para viajar por outros mundos. Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de Campinas para Rio Claro, onde eu era 

professor na antiga Faculdade de Filosofia. No mesmo vagão viajavam também muitos professores a caminho das escolas 

onde trabalhavam. Iam juntos, alegres e falantes... Por anos escutei o que falavam. Falavam sempre sobre as escolas. Era ao 

redor delas que giravam os seus universos. Falavam sobre diretores, colegas, salários, reuniões, relatórios, férias, programas, 

provas. Mas nunca, nunca mesmo, eu os ouvi falar sobre os seus alunos. Parece que no universo em que viviam não havia 

alunos, embora houvesse escolas. Se não falavam sobre alunos é porque os alunos não tinham importância.  

3 Participei da banca que examinou uma tese de doutorado cujo tema eram os livros em que, nas escolas, são registradas as 

reuniões de diretores e professores. A candidata se dera ao trabalho de examinar tais reuniões para saber sobre o que falavam 

diretores e professores. As coisas registradas eram as coisas importantes que mereciam ser guardadas para a posteridade. Nos 

livros estavam registradas discussões sobre leis, portarias, relatórios, assuntos administrativos e burocráticos, eventos, festas. 

Mas não havia registros de coisas relativas aos alunos. Os alunos, aqueles para os quais as escolas foram criadas, para os 

quais diretores e professoras existem, ausentes. Não, não era bem assim: os alunos estavam presentes quando se constituíam 

em perturbações da ordem administrativa. Os alunos, meninos e meninas, alegres, brincalhões, curiosos, querendo aprender, 

alunos como companheiros dessa brincadeira que se chama ensinar e aprender –– sobre tais alunos o silêncio era total. 

4 Essa ausência do aluno –– não do aluno a quem o discurso administrativo das escolas se refere como “o perfil dos nossos 

alunos”, nem esse nem aquele, todos, aluno abstrato –– não esse mas aquele aluno de rosto inconfundível e nome único: esse 

aluno de carne e osso que é a razão de ser das escolas. Ah, é importante nunca se esquecer disso: alunos não são unidades 

bio-psicológicas móveis sobre os quais devem-se gravar os mesmos saberes, não importando que sejam meninos nas praias 

do Nordeste, nas montanhas de Minas, às margens do Amazonas, ou nas favelas do Rio. Os alunos são crianças de carne e 

osso que sofrem, riem, gostam de brincar, têm o direito de ter alegrias no presente, e não vão à escola para serem 

transformados em unidades produtivas no futuro. E é essa ausência desse aluno de carne e osso que está progressivamente 

marcando os universos que giram em torno da escola. Os professores não falam sobre os alunos. 

5 Na verdade, não é próprio que os professores falem com entusiasmo e alegria sobre os alunos. Os alunos não são tema de 

suas conversas. Acontece nas escolas primárias (ainda escrevo do jeito antigo porque não acredito que a mudança de nomes 

mude a realidade...). Mas não só nelas. Lembro-me de uma brincadeira séria que corria entre os professores de uma de nossas 

universidades mais respeitadas. Diziam os professores que, para que a dita universidade fosse perfeita, só faltava uma coisa: 

acabar com os alunos... Brincadeira? Psicanalista não acredita na inocência das brincadeiras. 

6 Com isso concordam os critérios de avaliação dos docentes, impostos pelos órgãos governamentais: o que se computa, 

para fins de avaliação de um docente, não são as suas atividades docentes, relação com os alunos, mas a publicação de artigos 

em revistas indexadas internacionais. O que esses critérios estão dizendo aos professores é o seguinte: “Vocês valem os 

artigos que publicam: publish or perish”!  

7 Num universo assim definido pelo discurso dos burocratas o aluno, esse aluno em particular, cujo pensamento é obrigação 

do professor provocar e educar, se constitui num empecilho à atividade que realmente importa. Os raros professores que têm 

prazer e se dedicam aos seus alunos estão perdendo o tempo precioso que poderiam dedicar aos seus artigos. “Aquele que é 

um verdadeiro professor toma a sério somente as coisas que estão relacionadas com os seus estudantes – inclusive a si mesmo” 

(Nietzsche). Eu sonho com o dia em que os professores, em suas conversas, falarão menos sobre os programas e as pesquisas 

e terão mais prazer em falar sobre os seus alunos.  

 

Extraído de: 

http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F212282%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FDesejodeEnsinarB

log.pd
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01) Além do autor demonstrar um certo distanciamento da 

temática aluno por parte dos professores e outros 

profissionais de educação, o mesmo caracteriza a 

seguinte ausência:  
 

(A) A ausência do aluno associada ao aluno abstrato, 

representado pela individualidade. 

(B) A ausência do aluno associada à falta de 

personalização do mesmo como ser único dotado de 

características e peculiaridades individuais. 

(C) A ausência do aluno enquanto ser personalizado, ou 

seja, o aluno não era visto como um ser com potencial 

e capacidade para aprender. 

(D) A ausência do assunto aluno nas conversas e reuniões 

de diretores e professores marcadas pelo discurso 

administrativo predominante nas escolas. 

 

02) Diante das ideias discutidas acerca do aluno, qual é o 

ponto de vista do autor sobre a classe de educandos? 
 

(A) Os alunos, além de ser seres bio-psicológicos, não 

devem ser vistos como peças-chave, em que o 

professor utiliza-os somente como depósito de 

saberes. 

(B) Os alunos não podem ser vistos pelo ponto de vista 

bio-psicológico, pois são seres dotados de condições e 

necessidades diferentes, devendo haver uma 

intervenção que atenda para sua condição enquanto ser 

com sentimentos, anseios e peculiaridades. 

(C) Os alunos devem ser vistos, antes de tudo, como seres 

dotados de capacidades bio-psicológicas. 

(D) Os alunos devem ser trabalhados segundo a sua 

condição bio-psicológica, atentando para o universo e 

contexto diferentes em que estão inseridos. 

 

03) “Os alunos, meninos e meninas, alegres, brincalhões, 

curiosos, querendo aprender, alunos como 

companheiros dessa brincadeira que se chama ensinar 

e aprender –– sobre tais alunos o silêncio era total”. (3º 

parágrafo) 
 

O que essa afirmação dada pelo autor revela? 

(A) Havia uma despersonalização quanto ao ser aluno, era 

visto como mais uma peça de trabalho, sem uma 

proximidade e intimidade com o ser indivíduo. 

(B) Havia uma inexistência de alunos com a vontade de 

aprender, eram formados, na maioria das vezes, por 

discentes descomprometidos com o ambiente de 

aprendizagem. 

(C) Havia um desinteresse por parte dos professores 

perante a falta de capacitação para ensinar os alunos 

que fugiam das regras formais das escolas, sendo 

discriminados aqueles discentes considerados alegres, 

brincalhões e curiosos. 

(D) Havia uma concepção equivocada do professor diante 

dos alunos, em que os considerados alegres, 

brincalhões e curiosos eram podados e não eram 

explorados de acordo com a sua capacidade. 

04) A partir das ideias apontadas no texto, qual é a análise 

nas instituições de ensino em relação ao 

posicionamento indiferente dos profissionais de 

educação diante da classe de estudantes? 

 

(A) São fatos que predominam no ensino básico, ou, como 

afirma o autor, nas escolas primárias, em que a 

preocupação dos professores consiste em apenas 

alcançar os métodos pedagógicos estipulados e pré-

estabelecidos. 

(B) São fatos que circulam pelos profissionais de educação 

não de modo institucional mas ideológico, podendo 

ser vistos independente do grau de ensino em que o 

professor se insere. 

(C) São fatos causados por questões socioculturais em que 

o aluno, quando inserido em um âmbito como a 

universidade, são diferenciados pelas suas origens e 

capacidades cognitivas diversas.  

(D) São fatos cada vez mais comum em escolas e em 

universidades, onde há uma divergência natural de 

ideias entres professores e alunos. 

 

05) “Fascinam-me esses universos que me tangenciam e 

que, no entanto, estão distantes de mim”. (2º 

parágrafo) 

 

Segundo o autor, a maneira pela qual se pode ter contato 

com os universos que o tangenciam é: 

(A) Através das conversas em que lhe permite a 

possibilidade de viajar para outros universos. 

(B) Através do contato com profissionais que possuem 

muitas experiências de aspecto social, estabelecendo, 

assim, um elo entre universos conhecidos e 

desconhecidos. 

(C) Por meio de livros em que apresentam vários 

universos distintos, mas que se dialogam. 

(D) Por meios de viagens que permitem ter contato com 

diversas culturas, ou seja, vários universos. 

 

06) “Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de 

Campinas para Rio Claro, onde eu era professor na 

antiga Faculdade de Filosofia. No mesmo vagão 

viajavam também muitos professores a caminho das 

escolas onde trabalhavam. Iam juntos, alegres e 

falantes... Por anos escutei o que falavam”. (2º 

parágrafo). Segundo o autor, os professores: 

 

(A) Possuíam um universo restrito, em que as conversas 

giravam em torno da escola como instituição, e, raras 

vezes, o alunado e o ensino eram o centro de suas 

conversas. 

(B) Possuíam universos comuns entre si e que estavam 

relacionados ao seu mundo em questão: diretores, 

colegas, salários, alunos, reuniões, relatórios, férias, 

programas, provas etc. 
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(C) Seus universos eram marcados por conversas 

relacionados ao seu trabalho, ou seja, ao seu mundo, 

ao universo escolar. No entanto, o assunto referente ao 

discente era distante. 

(D) Suas conversas envolviam assuntos administrativos 

escolares em que o aluno era visto como uma peça-

chave de toda essa administração. 

 

07) “Participei da banca que examinou uma tese de 

doutorado cujo tema era os livros em que, nas escolas, 

são registradas as reuniões de diretores e professores”. 

(3º parágrafo) 

 

Diante dessa participação, qual foi a conclusão do autor? 

(A) As coisas que foram registradas eram, de fato, de 

cunho importante e relevante para escola como um 

ambiente de ensino e aprendizagem. 

(B) As coisas que foram registradas, foram, na maioria das 

vezes, de cunho burocrático. Desse modo, a inserção 

do discente seria divergente ao universo que foi 

fundamentado nesses livros, cujo propósito são os 

registros das reuniões de diretores e professores. 

(C) O registro sobre leis, portarias, relatórios, assuntos 

administrativos e burocráticos, eventos e festas eram 

os meios norteadores que auxiliavam os professores 

nas suas relações com os alunos. 

(D) Os alunos não eram o centro do assunto que envolvia 

esses livros de registros. Todavia, a inserção desses 

discentes era dada quando a sua interferência era de 

cunho negativo. Ou seja, quando atrapalhavam a 

ordem administrativa. 

 

08) “Gosto de ouvir conversas. Mania de psicanalista. É 

que nas conversas moram mundos diferentes do meu”. 

(1º parágrafo) 

 

De acordo com as ideias expostas no texto, as conversas: 

(A) Representam mundos diferentes e que refletem o 

egocentrismo: um mundo em que cada um está na 

posição de centro. 

(B) São formadas por universos únicos e complexos que 

se transformam e se transcendem com o diálogo. 

(C) São universos que se expandem na troca de diálogos, 

mas que não perdem o seu valor de representar cada 

personalidade que se revela por meio da 

externalização do pensamento. 

(D) Transformam o diálogo em um conflito de mundos 

diferentes, pois cada um se vê na necessidade de expor 

o seu mundo, o seu universo. 

 

09) Qual outro meio que proporciona para que tal 

sentimento de distância entre o universo do professor 

e do aluno se intensifica mais ainda? 

 

(A) Os critérios de avaliação que marcam o discurso 

burocrata, a partir de uma enfatização nos trabalhos 

administrativos, em que os professores produzem 

vários textos, de relatórios a artigos. 

(B) Os critérios de avaliação produzidos pelos docentes 

que priorizam somente as atividades relacionadas à 

produção de artigos. 

(C) Os critérios avaliativos impostos pelo governo, 

fazendo com que o professor publique artigos que 

delimitam e reduzem a capacidade do aluno como ser 

ativo e produtor de conhecimentos. 

(D) Os critérios avaliativos governamentais que suplantam 

a relação professor-aluno, ressaltando somente a 

produção científica. 

 

10) “E, no entanto, ao seu redor gira um universo do qual 

o centro és tu e não eu”. (1º Parágrafo) 

 

O termo em destaque pode ser substituído, sem que haja 

perda de sentido, por: 

(A) Destarte. 

(B) Não obstante. 

(C) Por conseguinte. 

(D) Porquanto. 

 

11) “Fascinam-me esses universos que me tangenciam e 

que, no entanto, estão distantes de mim” (2º 

parágrafo). O termo em destaque trata-se de um: 

 

(A) Aposto. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Sujeito. 

 

12) “Gosto de ouvir conversas para viajar por outros 

mundos” (2º parágrafo). 

 

Assinale a alternativa em que a preposição para possui o 

mesmo valor semântico da preposição em destaque no 

exemplo acima dado: 

(A) A candidata se dera ao trabalho de examinar tais 

reuniões para saber sobre o que falavam diretores e 

professores. 

(B) Diziam os professores que, para que a dita 

universidade fosse perfeita, só faltava uma coisa: 

acabar com os alunos. 

(C) Para Nietzsche, aquele que é um verdadeiro professor 

toma a sério somente as coisas que estão relacionadas 

com os seus estudantes – inclusive a si mesmo. 

(D) Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de 

Campinas para Rio Claro. 

 

13) “Os alunos, aqueles para os quais as escolas foram 

criadas, para os quais diretores e professoras existem, 

ausentes”. (3º parágrafo) 

 

A palavra em destaque refere-se ao termo: 

(A) Alunos. 

(B) Diretores. 

(C) Escolas. 

(D) Existem. 
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14) “Thomas Mann, no seu livro José do Egito, conta de 

um diálogo entre José e o mercador que o comprara 

para vendê-lo como escravo, no Egito”. (1º parágrafo) 

 

A acentuação também está correta na seguinte forma verbal 

em destaque: 

(A) Após distinguí-lo dos demais, foi feita a classificação 

e a padronização. 

(B) Joana leu o livro com a ideia de traduzí-lo para o 

francês. 

(C) Meu desejo é atribuí-lo as responsabilidades de 

acordo com as suas competências. 

(D) O juiz desejou puní-lo pela sua atitude agressiva 

dentro de campo. 

 

15) “A candidata se dera ao trabalho de examinar tais 

reuniões para saber sobre o que falavam diretores e 

professores”. (3º parágrafo) 

 

Assinale a alternativa em que a palavra em destaque abaixo 

é também um substantivo Biforme: 

(A) O artista famoso recebeu muitos aplausos em meio a 

vaias. 

(B) O cônjuge exigiu ficar com a casa após a separação. 

(C) O estudante está se preparando há meses para o 

ENEM. 

(D) O padre terminou a missa no horário de praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. O Art. 19-A afirma que as ações 

e serviços de saúde voltados para o atendimento das 

populações indígenas, em todo o território nacional, 

coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto 

nesta Lei. Sobre o atendimento dessas populações, 

analise os itens a seguir, marcando (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso:  

 

( ) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 

ser, como o SUS, centralizado, hierarquizado e 

nacionalizado. 

( ) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

( ) O SUS servirá de retaguarda e referência ao 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, 

para isso, ocorrer adaptações na estrutura e 

organização do SUS nas regiões onde residem as 

populações indígenas, para propiciar essa integração e 

o atendimento necessário em todos os níveis, sem 

discriminações. 

 

A sequência do correto julgamento é:  

(A) V, F, V 

(B) V, V, F 

(C) F, F, V 

(D) V, V, V 

 

17) As aplicações e funções de prestação de serviços de 

saúde, assumindo também os papéis de regulação e de 

financiamento das ações e serviços de saúde podem 

ser: 

 

(A) Aplicadas a uma regulação normativa internacional. 

(B) De exclusividade da iniciativa privada. 

(C) Assumidas pelo Estado de forma integral ou 

parcialmente. 

(D) De exclusividade do Estado. 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                        

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) A Lei Orgânica da Saúde, em 1990 estabeleceu os 

princípios do Sistema Único de Saúde. Princípios 

esses que podem ser divididos em universalidade, 

integralidade e da equidade (princípios ideológicos ou 

doutrinários), descentralização, da regionalização e da 

hierarquização (princípios organizacionais) e o 

princípio da participação popular. Julgue as 

afirmativas em verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

I. O princípio da universalidade propõe que o Estado tem 

a obrigação de prover atenção à saúde garantindo a 

todos sem discriminação de ordem previdenciária, e o 

princípio da integralidade inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos, bem como 

individuais quanto os coletivos. 

II. A Equidade é o princípio da Justiça Social, todos 

devem ter igualdade de oportunidade em usar o 

sistema de saúde, portanto, as disparidades sociais e 

regionais do Brasil não devem ser levadas em 

consideração, pois devem ser atendidos de igual modo. 

III. O controle social, como é chamado o princípio da 

participação popular, foi regulado pela Lei 8.142. 

Sendo a participação dos usuários na gestão do SUS 

através das Conferências de Saúde e através dos 

Conselhos de Saúde. 

IV. O princípio da descentralização político-

administrativa existe em três níveis ou esferas: 

nacional, estadual e municipal, onde cada uma possui 

um comando único e atribuições próprias. As 

transferências passaram a ser “fundo-a-fundo” 

baseado em sua população e no tipo de serviço 

oferecido e não no número de atendimentos. 

V. O princípio da hierarquização e regionalização dividiu 

os serviços de saúde em níveis de complexidade; o 

nível primário deve ser oferecido diretamente a 

população enquanto os outros devem ser utilizados 

apenas quando necessário. Cada serviço de saúde tem 

uma área de abrangência, sendo responsável pela 

saúde de uma parte da população.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Todas as afirmativas são falsas. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

19) A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8080/1990) 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Sobre o que é disposto nessa lei, 

assinale a alternativa falsa. 

 

(A) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

(B) A saúde é um direito fundamental do ser humano 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício, exceto as empresas.  

(C) Dentre o campo de atuação do SUS inclui a execução 

de ações em vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, de saúde do trabalhador e de 

assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.   

(D) É objetivo do SUS a identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

 

20) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde são 

instâncias colegiadas reguladas pela Lei 8.142/1990 

que propõe a participação dos usuários na gestão da 

SUS. Sobre essas instâncias, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. 

(B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 

e Conferências será paritária em relação ao conjunto 

dos demais segmentos. 

(C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e normas de funcionamento 

definidos por leis complementares e publicações 

oficiais. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 

no Conselho Nacional de Saúde. 
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21) Sobre os anticorpos produzidos pelo corpo humano, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A maior parte dos anticorpos é encontrada no plasma 

circulante e faz parte da fração gamaglobulínica que 

pode ser identificada por eletroforese ou outras 

técnicas imunológicas. 

(B) São compostos que neutralizam ou inativam 

substâncias tóxicas e venenos. 

(C) É uma molécula glicoprotéica, tetrapeptídica, 

composta por duas cadeias polipeptídicas pesadas e 

duas cadeias leves idênticas entre si, compondo uma 

estrutura, na extermidade aminoterminal denominada 

Fab, com aminoácidos organizados de forma variável 

que reconhece um epítopo particular de um antígeno. 

(D) Os anticorpos são produzidos por linfócitos do tipo B, 

mas são secretados por plasmócitos. 

 

22) “Anticorpo desenvolvido ou produzido contra uma 

determinada toxina utilizada no tratamento de doenças 

causadas por microorganismos toxigênicos (ex.: 

difteria, tétano, botulismo). Geralmente é utilizada em 

imunoterapia ou vacinação passiva”. 
 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

(A) antibioticoterapia. 

(B) antitoxina. 

(C) antissoro. 

(D) antígeno. 

 

23) Sobre a técnica de imunização passiva, observe os 

itens a seguir. 

 

I. É uma técnica utilizada antes da fase da descoberta e 

desenvolvimento dos antibióticos. 

II. Consiste na administração de anticorpos pré-formados 

em outro animal, normalmente em outro indivíduo ou 

em cavalo recuperado da doença que promoveu a 

produção dos anticorpos. 

III. Utiliza-se atualmente em situações onde a aplicação de 

uma vacina é inadequada pelo tempo de infecção / 

acidente. 
 

É certo o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II 

(C) III 

(D) I 

 

 

 

 

24) A Prevenção de contaminação ou de doenças 

infectocontagiosas, através da administração de 

vacinas, é denominada de: 

 

(A) Imunologia. 

(B) Imunoglobulina. 

(C) Imunoprofilaxia. 

(D) Imunoterapia. 

 

25) Sobre a importância dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) no âmbito da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, marque a opção correta. 

 

(A) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre 

todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm 

valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. É o surgimento destes serviços que passa a 

demonstrar a possibilidade de organização de uma 

rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. 

(B) Os CAPS são os articuladores estratégicos desta rede 

e da política de saúde mental num determinado 

território. 

(C) Os CAPS devem ser substitutivos, e não 

complementares ao hospital psiquiátrico. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

26) É função dos CAPS: 

 

I. prestar atendimento clínico em regime de atenção 

diária, promovendo assim as internações em hospitais 

psiquiátricos. 

II. promover a inserção social das pessoas com 

transtornos mentais através de ações intersetoriais. 

III. regular a porta de entrada da rede de assistência em 

saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à 

atenção à saúde mental na rede básica. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II e III 

(D) I 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Acerca da Política Nacional de Saúde Mental na 

Atenção Básica, assinale a opção ERRADA. 
 

(A) O campo de intervenção de cada Equipe de Atenção 

Básica é sempre composto pelas pessoas, famílias e 

suas relações com a comunidade e com o meio 

ambiente. A realidade destas equipes de Atenção 

Básica vem demonstrando que, cotidianamente, elas 

se deparam com problemas de saúde mental. 

(B) Em todos os cenários, as equipes matriciais de saúde 

mental e da Atenção Básica compartilham os casos e 

constroem coletivamente as estratégias para a 

abordagem de problemas vinculados à violência, ao 

abuso de álcool e outras drogas, as estratégias para 

redução de danos, o fomento de ações para a 

diminuição da segregação pela loucura e combate ao 

estigma, e o desenvolvimento de ações de mobilização 

dos recursos comunitários para a reabilitação 

psicossocial. 

(C) As equipes matriciais de saúde mental e da Atenção 

Básica não deve intervir conjuntamente junto às 

famílias e comunidades ou em atendimentos 

conjuntos. 

(D) A responsabilização compartilhada dos casos exclui a 

lógica do encaminhamento, pois visa aumentar a 

capacidade resolutiva de problemas de saúde pela 

equipe local. No caso de municípios maiores, onde 

estão implantados CAPS ou outros equipamentos da 

rede de atenção à saúde mental, a lógica do apoio 

matricial é a mesma: a equipe do CAPS, juntamente 

com membros das equipes dos outros equipamentos, 

apóiam as diferentes equipes de Atenção Básica 

através de ações de supervisão, atendimento conjunto 

e específico e capacitação. 
 

28) “Capacidade de uma droga interagir ou afetar o 

sistema a longo prazo, por longo período de tempo. 

Podem-se observar lesões reversíveis ou irreversíveis. 

Alterações na fisiologia, na aparência e / ou no 

comportamento podem ser observadas”. 
 

O fragmento acima se refere ao conceito de: 

(A) toxicidade crônica. 

(B) toxicidade aguda. 

(C) toxicidade ocular. 

(D) toxicidade congênita. 

 

29) É uma doença infecciosa causada por fungos: 
 

(A) hanseníase. 

(B) Candidíase. 

(C) caxumba. 

(D) clamídia. 

30) Para se evitar a transmissão de doenças 

infecciosas,cdeve-se adotar alguns cuidados básicos, 

como: 

 

I. Manter a cozinha e o banheiro limpos, pois são os 

lugares em que podem ser encontrados 

microrganismos com mais frequência. 

II. Conservar os alimentos na geladeira e manter os 

alimentos crus guardados bem separados dos 

alimentos cozidos. 

III. Lavar as mãos com frequência, principalmente antes e 

após as refeições e após utilizar o banheiro. 

IV. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como 

escovas de dentes ou lâminas. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

31) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

 

I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano. 

II. A participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico. 

III. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

IV. A formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua 

produção. 

 

É verdadeiro o que e afirma em: 

(A) II, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I 

 

32) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 

ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde, abrangendo: 

 

(A) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 

trabalho ou portador de doença profissional e do 

trabalho. 
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(B) informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 

sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes 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. 

(C) participação, no âmbito de competência do Sistema 

Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização 

e controle das condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e manuseio 

de substâncias, de produtos, de máquinas e de 

equipamentos que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador. 

(D) o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo. 

 

33) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios, EXCETO: 

 

(A) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população. 

(B) capacidade de resolução dos serviços em todos os 

níveis de assistência. 

(C) universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas 

em alguns níveis de assistência. 

(D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

 

34) É uma doença do sistema imunológico, na qual ocorre 

o endurecimento da pele, que se torna espessa, lisa e 

sem elasticidade. A causa desta doença não é 

conhecida.  

 

A doença citada acima é: 

(A) Osteorartrite. 

(B) Esclerodermia. 

(C) Lombalgia. 

(D) Polimialgias. 

 

 

 

 

35) Sobre a artrite reumatoide, indique a opção FALSA. 

 

(A) A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença inflamatória 

crônica que pode afetar várias articulações. A causa é 

desconhecida e acomete as mulheres duas vezes mais 

do que os homens. Inicia-se geralmente entre 30 e 40 

anos e sua incidência aumenta com a idade.  

(B) O diagnóstico precoce e o início imediato do 

tratamento são fundamentais para o controle da 

atividade da doença, prevenção da incapacidade 

funcional e lesão articular e o retorno ao estilo de vida 

normal do paciente o mais rapidamente possível. 

(C) O tratamento medicamentoso é sempre o mesmo, 

independentemente do grau avançado ou não da 

doença. 

(D) Na artrite reumatóide, assim como em várias outras 

doenças reumáticas crônicas, o seguimento pelo 

médico é imprescindível e deve ser contínuo. Os 

intervalos entre as consultas variam de paciente para 

paciente. Em alguns casos, avaliações mensais são 

necessárias enquanto em outros casos, com doenças de 

menor gravidade ou controladas, intervalos maiores 

entre as consultas podem ser estabelecidos.  

 

36) “É uma infecção causada pela bactéria Klebsiella 

granulomatis, que afeta a pele e mucosas das regiões 

da genitália, da virilha e do ânus. Causa úlceras e 

destrói a pele infectada. É mais frequente no Norte do 

Brasil e em pessoas com baixo nível socioeconômico 

e higiênico”. 

 

O enunciado acima se refere à seguinte doença: 

(A) Herpes. 

(B) Hepatites virais. 

(C) Donovanose. 

(D) Sífilis. 

 

37) Observe os itens a seguir relacionados ao HPV: 

 

I. A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de 

tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na 

cabeça do pênis (glande) e na região do ânus. Na 

mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, 

vulva, região do ânus e colo do útero.  

II. A principal forma de transmissão desse vírus é pela via 

sexual, que inclui o contato oral-genital, genital-

genital ou mesmo manual-genital. Portanto, a infecção 

pode ocorrer mesmo na ausência de penetração 

vaginal ou anal. 
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III. Na presença de qualquer sinal ou sintoma dessa DST, 

é recomendado procurar um profissional de saúde, 

para o diagnóstico correto e indicação do tratamento 

adequado. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

38) O endocárdio é: 

 

(A) uma membrana que reveste a superfície interna das 

cavidades do coração. 

(B) uma membrana responsável pela distribuição de 

sangue aos outros órgãos do corpo humano, exceto o 

fígado. 

(C) o músculo responsável pelas contrações vigorosas e 

involuntárias do coração. 

(D) a membrana que reveste externamente o coração, 

como um saco. Esta membrana propicia uma 

superfície lisa e escorregadia ao coração, facilitando 

seu movimento ininterrupto. 

 

39) As vias urinárias são formadas por: 

 

(A) artérias, ureteres e uretra. 

(B) bexiga, ureteres e plasma. 

(C) bexiga, ureteres e uretra. 

(D) bexiga, plasma e uretra. 

 

40) Sobre os diversos aspectos relacionados à AIDS, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) O vírus HIV, dentro do corpo humano, começa a 

atacar o sistema imunológico ligando-se a um 

componente da membrana dessa célula, o CD4, 

penetrando no seu interior para se multiplicar. Com 

isso, o sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo 

a capacidade de responder adequadamente, tornando o 

corpo mais vulnerável a doenças. Quando o organismo 

não tem mais forças para combater esses agentes 

externos, a pessoa começar a ficar doente mais 

facilmente e então se diz que tem AIDS. Esse 

momento geralmente marca o início do tratamento 

com os medicamentos antirretrovirais, que combatem 

a reprodução do vírus. 

 

 

(B) A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do 

sistema imunológico do corpo, com o organismo mais 

vunerável ao aparecimento de doenças oportunistas 

que vão de um simples resfriado a infecções mais 

graves como tuberculose ou câncer 

(C) Durante a infecção inicial, uma pessoa pode passar por 

um breve período doente, com sintomas semelhantes 

aos da gripe. Normalmente isto é seguido por um 

período prolongado sem qualquer outro sintoma. À 

medida que a doença progride, ela interfere mais e 

mais no sistema imunológico, tornando a pessoa muito 

mais propensa a ter outros tipos de doenças 

oportunistas, que geralmente não afetam as pessoas 

com um sistema imunológico saudável. 

(D) Quem está infectado com o vírus HIV, 

necessariamente já desenvolveu a AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


