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ATUALIDADES 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 1 (Valor: 1) 

Em 2018, algumas doenças que estavam erradicadas retornaram. A crise financeira 
brasileira e, consequentemente, a precariedade com que vivem várias famílias 
contribuíram para o retorno dessas doenças. Assinale a alternativa que aponta duas 
destas doenças. 

A) Caxumba e febre. 

B) Difteria e gripe. 

C) Sarampo e rubéola. 

D) Coqueluche e leucemia. 

 

QUESTÃO 2 (Valor: 1) 

A última década foi de reviravoltas para um país asiático que vem cumprindo um papel de 
protagonismo no crescimento das economias de todo o mundo, sendo o principal parceiro 
comercial em todos os continentes. Nos últimos anos, porém, uma desaceleração na 
produção vem causando temor nas bolsas de valores e em governos do mundo todo. De 
que país estamos falando? 

A) Estados Unidos. 

B) China. 

C) Índia. 

D) Paquistão. 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1) 

A Justiça brasileira, em 2016, tentou várias vezes bloquear o aplicativo de conversas 
WhatsApp. Assinale a alternativa que define o motivo pelo qual a Justiça tentou suspender 
temporariamente o serviço. 

A) A empresa não liberou mensagens que supostamente ajudariam a comprovar os culpados 
de alguns crimes. 

B) A empresa não se responsabilizou pela privacidade dos brasileiros nas últimas décadas. 

C) As mensagens enviadas por milhões de brasileiros foram transformadas em falsas notícias. 

D) O envio e recebimento de mensagens estava ficando muito caro. 

  

QUESTÃO 4 (Valor: 1) 

O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo 
Congresso Nacional desde 2017. O pouco avanço nas discussões se dá, principalmente, 
pela proposta que altera a idade mínima para se aposentar, que passaria para 65 anos. No 
entanto, em 2018 o projeto não pode ser votado pelo congresso. Assinale a alternativa que 
aponta o motivo dessa situação. 

A) Aumento de emendas no projeto original. 

B) Mudança na Presidência da República. 

C) Discordância dos partidos políticos quanto à idade mínima. 

D) Intervenção federal no Rio de Janeiro. 
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QUESTÃO 5 (Valor: 1) 

A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto 
política quanto econômica. Dentre os fatos que contribuíram para esta instabilidade está 
a Operação Lava- Jato. Assinale a alternativa que melhor descreve o que evidencia essa 
“operação”. 

A) Investigou somente o sistema de corrupção na Petrobrás que acabou na prisão de mais de 
trinta diretores. 

B) Proibiu que partidos políticos envolvidos em corrupção se coligassem para disputar eleições 
presidenciais. 

C) Denunciou um esquema de pagamentos de propinas bilionárias envolvendo grandes 
empresas e vários partidos políticos. 

D) Aprovou no congresso nacional um projeto com dez medidas a serem tomadas em caso de 
corrupção. 

 

MATEMÁTICA 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 6 (Valor: 1) 

A Unidade de Saúde “Viver Melhor” tem oito enfermeiros e três médicos. Para atender os 
plantões dessa Unidade é necessário formar equipes constituídas de um médico e três 
enfermeiros. Logo, qual o número de equipes diferentes possível poderá ser formado? 

A) 24 

B) 56 

C) 168 

D) 336 

 

QUESTÃO 7 (Valor: 1) 

Um ângulo agudo  com , qual o valor da divisão : 

A)  

B)  

C)  

D)  
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QUESTÃO 8 (Valor: 1) 

Sendo que as medidas dos ângulos internos de um triângulo estejam em progressão 
aritmética, e que a medida do maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor. Com essas 
informações a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros 
dois é: 

A) 20º 

B) 40º 

C) 80º 

D) 90º 

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1) 

Levando em conta duas funções tais que  e  Então a 

expressão é igual a: 

A) 3  

B) 1  

C) 0 

D) -3 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1) 

Muitos são os objetos que representam um paralelepípedo. Considere um reservatório 
que apresenta a forma de um paralelepípedo retângulo cuja a base mede 10 m de 
comprimento por 8 m de largura. Devido a um vazamento, 57600 litros de água foram 
desperdiçados, equivalente a 6% da sua capacidade total. Conforme essas condições, a 
altura desse reservatório tem o valor de: 

A) 1,2 m 

B) 2,4 m 

C) 12 m 

D) 120 m 

 

PORTUGUÊS 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1) 

A inadequação vocabular pode provocar em um enunciado diferentes problemas de 
linguagem, como redundâncias, ambiguidades e má compreensão da mensagem. As 
frases abaixo apresentam problemas dessa natureza, com exceção de uma, que você 
deverá identificar. 

A) As pessoas que consomem frutas frequentemente são mais sadias. 

B) Júlio disse a seu primo que sua irmã havia chegado. 

C) Num país tropical as mangas são consumidas em todas as dietas. 

D) O Brasil exportou para fora menos trigo nesta década. 
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QUESTÃO 12 (Valor: 1) 

O cuidado com a ortografia é essencial em qualquer texto, seja ele mais ou menos formal. 
Em apenas uma opção todas as palavras estão escritas de acordo com as normas da 
ortografia portuguesa. Identifique-a. 

A) Catequese, melancia, minissaia, êxodo. 

B) Crisântemo, catequisar, gratuíto, ônibus. 

C) Suicídio, microônibus, espírito, cansasso. 

D) Eletrônico, peixe, couve, espontâneo. 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 1) 

Ao escrevermos textos mais formais como os da esfera do trabalho, devemos considerar 
a necessidade de uso correto da norma padrão. É comum encontrarmos erros 
principalmente de concordância nesses textos. Há uma alternativa abaixo que apresenta 
um erro bem comum de concordância verbal. Assinale-a. 

A) Há bastantes pessoas esperando seu pronunciamento. 

B) As certidões negativas estão em anexo ao documento. 

C) Não havia três cópias da ata conforme foi solicitado. 

D) Fazem alguns dias que este documento foi enviado. 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1) 

Leia o poema abaixo, de Oswald de Andrade, um dos maiores escritores do Modernismo 
brasileiro.  

Pronominais 
 
Dê-me um cigarro 
 

Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
 

E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
 

Da Nação Brasileira  
Dizem todos os dias 
 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
 
A partir da leitura e interpretação, assinale a opção que traz uma informação correta 
acerca do poema. 

A) De acordo com o texto, o uso dos pronomes no Brasil possui mais correção na fala do “bom 
negro e o bom branco”. 

B) A leitura do poema nos mostra como os brasileiros falam errado. 

C) O autor retrata as diferenças existentes entre as formas pronominais no Brasil que se 
evidenciam principalmente na fala. 

D) A leitura do poema nos mostra que todas as duas formas - “Dê-me” e “Me dá” - estão erradas. 
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QUESTÃO 15 (Valor: 1) 

Costumamos observar nas placas de propaganda espalhadas pela cidade problemas de 
escrita distantes das regras da ortografia oficial brasileira. Isso se dá principalmente 
quando o próprio dono do comércio resolve escrever a placa. Conforme seu nível de 
escolaridade e de seu contato com textos formais, os problemas de escrita podem ser 
maiores ou menores. Observe, por exemplo, palavras abaixo retiradas de uma dessas 
placas: 

Batata - Sebola - Méu - Melansia - Laranja - Acerola 

Considerando as regras ortográficas, quantas palavras acima estão escritas de forma 
equivocada? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 

ESPECÍFICAS 25 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 16 (Valor: 1) 

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido 
por mosquitos vetores. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores 
infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem 
importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em 
áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. A febre amarela possui quantos 
ciclos de transmissão? 

A) Um ciclo. 

B) Dois ciclos. 

C) Três ciclos. 

D) Quatro ciclos. 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1) 

São consideradas portas de entrada do Sistema Único de Saúde, exceto: 

A) UPA - Unidade de Pronto Atendimento. 

B) NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

C) CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. 

D) UBS - Unidade Básica de Saúde. 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 1) 

A vigilância epidemiológica é um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
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as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Tem como funções, dentre 
outras, exceto: 

A) Coleta e processamento de dados. 

B) Análise e interpretação dos dados processados. 

C) Investigação epidemiológica de casos e surtos. 

D) Sigilo das informações obtidas. 

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1) 

Em relação ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, podemos afirmar que: 

A) À Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 
análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento 
e à implementação de medidas de saúde pública. 

B) As ações de Vigilância em Saúde abrangem a vigilância da situação de saúde da população, 
sem necessidade da produção de análises que subsidiem o planejamento e propiciem a 
autonomia das ações de saúde pública. 

C) A Vigilância em Saúde tem como medidas de saúde pública para a proteção da saúde da 
população a prevenção, a eliminação e a potencialização dos riscos, agravos e doenças agudas, 
e a promoção da saúde. 

D) As ações de Vigilância em Saúde abrangem a vigilância das doenças agudas, da saúde do 
trabalhador, dos acidentes, das violências, das doenças crônicas transmissíveis. 

 

QUESTÃO 20 (Valor: 1) 

Os elementos essenciais da atividade de vigilância que servem para caracterizá-la e 
diferenciá-la de outras práticas de saúde pública são, exceto 

A) O foco dirigido para determinados resultados específicos, procurando estabelecer os 
objetivos e metas a serem alcançados. 

B) O caráter de atividade continua, permanente e sistemática, o que a diferencia de estudos e 
levantamentos de dados realizados de forma ocasional. 

C) A utilização de dados diretamente relacionados com práticas de saúde pública, 
particularmente os referentes à morbidade e à mortalidade. 

D) O sentido utilitário, pragmático da atividade que em última análise visa apenas estabelecer 
o controle da doença. 

 

QUESTÃO 21 (Valor: 1) 

Leavell & Clark (1976) descrevem a prevenção como uma ação antecipada, baseada no 
conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso 
posterior. A vacinação é considerada prevenção: 

A) Primária 

B) Secundária 

C) Terciária 

D) Quaternária 
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QUESTÃO 22 (Valor: 1) 

Situação que não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se 
manifesta com frequência e somente em determinada região, de causa local. Estamos 
falando de: 

A) Epidemia. 

B) Surto. 

C) Pandemia. 

D) Endemia. 

 

QUESTÃO 23 (Valor: 1) 

A esquistossomose é uma doença que leva a problemas de saúde crônica. A infecção é 
adquirida quando as pessoas entram em contato com água doce que está infectada com 
as formas larvais de parasitas da espécie chamada: 

A) Leishmania. 

B) Clostridium. 

C) Schistosoma. 

D) Trypanosoma. 

 

QUESTÃO 24 (Valor: 1) 

A raiva é um vírus, uma zoonose (doença que pode ser transmitida dos animais para o 
homem) quase erradicada atualmente, mas, mesmo assim, muito temida. Isso porque a 
taxa de mortalidade da doença, que atinge apenas mamíferos, é de quase 100%. Os 
principais transmissores são os animais silvestres, como morcegos, gambás e macacos, 
que contaminam cachorros, gatos e humanos de forma acidental. São sintomas da raiva 

A) O aparecimento gradativo de uma agressividade no animal, salivação excessiva e paralisia 
sem mudança de comportamento. 

B) O aparecimento repentino de uma agressividade no animal, salivação excessiva e paralisia 
e mudança de comportamento. 

C) Febre, salivação excessiva, aparecimento gradativo de agressividade no animal. 

D) Hidrofobia, fotofobia, dilatação das pupilas, salivação espessa e excessiva, porém sem 
perda do apetite. 

 

QUESTÃO 25 (Valor: 1) 

Dentre os princípios da Estratégia de Saúde da Família podemos citar, exceto: 

A) Caráter Substitutivo. 

B) Integralidade e Hierarquização. 

C) Médico Centrado. 

D) Territorialização e cadastramento da clientela. 
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QUESTÃO 26 (Valor: 1) 

É reconhecida como a principal estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de 
saúde. 

A) ACS. 

B) ESF. 

C) NASF. 

D) PACS. 

 

QUESTÃO 27 (Valor: 1) 

São princípios doutrinários do SUS, exceto: 

A) Universalidade. 

B) Integralidade. 

C) Equidade. 

D) Regionalização. 

 

QUESTÃO 28 (Valor: 1) 

Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, 
feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de 
adoção de medidas de intervenção pertinentes. O sistema responsável por receber os 
dados coletados por essas notificações é chamado de: 

A) Sistema de Informações de Agravos Notificáveis - SINAN. 

B) Sistema Único de Saúde - SUS. 

C) Sistema de Informação Ambulatorial –SAI. 

D) Sistema de Informação Hospitalar – SIH. 

 

QUESTÃO 29 (Valor: 1) 

É uma infecção causada por um arbovírus, que tem como principais sintomas febre alta, 
dor atrás dos olhos e dor muscular intensa: 

A) Zika. 

B) Febre Amarela. 

C) Dengue. 

D) Chicungunya. 

 

QUESTÃO 30 (Valor: 1) 

A partir de 2018 os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias 
passaram a ter um novo regime jurídico, ressaltando a imprescindibilidade dos referidos 
profissionais na promoção da saúde pública, bem como sobre os direitos assegurados. 
Estamos falando da Lei: 
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A) Lei 13496/2018  

B) Lei 13595/2018  

C) Lei 11180/2018  

D) Lei 12455/2018 

  

QUESTÃO 31(Valor: 1) 

De acordo com boletim emitido pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC), até 
julho de 2018 o Estado de Santa Catarina tinha identificado quantos focos do Aedes 
Aegypti no Estado? 

A) 12190 focos. 

B) 9800 focos. 

C) 7950 focos. 

D) 10280 focos. 

 

QUESTÃO 32 (Valor: 1) 

A fêmea do Aedes Aegypti deposita até 100 ovos nas paredes internas de recipientes que 
tenham ou que possam acumular água parada, onde podem durar até um ano e meio. Em 
contato com a água, os ovos desenvolvem-se rapidamente em larvas, que dão origem às 
pupas. Delas, surge o adulto num ciclo de aproximadamente: 

A) 10 dias. 

B) 14 dias. 

C) 7 dias. 

D) 21 dias. 

 

QUESTÃO 33 (Valor: 1) 

Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus que incluem: 

A) Somente o vírus da dengue, zika vírus, febre Chikungunya. 

B) O vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. 

C) Somente zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. 

D) Somente o vírus da dengue. 

 

QUESTÃO 34(Valor: 1) 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem a função 
de coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância 
nacional, como aids, dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, 
leishmaniose, hanseníase e tuberculose e do Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
também é função da Secretaria de Vigilância em Saúde: 

A) Coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública. 

B) Gestão de sistemas de informação somente de mortalidade. 

C) Investigação somente de agravos de notificação obrigatória e nascidos vivos. 

D) Realização de inquéritos de fatores de risco, coordenação de doenças e agravos não-
transmissíveis sem necessidade de análise da situação de saúde. 
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QUESTÃO 35 (Valor: 1) 

A PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção 
Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). São responsabilidades comuns a 
todas esferas do governo, exceto: 

A) Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de 
trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, educação permanente 
e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistas e previdenciários, qualificar os 
vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com 
qualificação dos serviços ofertados às pessoas. 

B) Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção 
Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo. 

C) Desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica 
vigentes, garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas 
UBS, de acordo com suas responsabilidades. 

D) Garantir, de forma bipartite, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo as 
equipes, pessoas para realização de procedimentos eletivos, exames, dentre outros, buscando 
assegurar a resolutividade e a integralidade do cuidado na RAS, conforme necessidade do 
território e planejamento de saúde. 

 

QUESTÃO 36 (Valor: 1) 

A Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Tendo como instâncias 
colegiadas os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. 

Em relação as conferências podemos afirmar que: 

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 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) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

C) Até 2015, foram realizadas 12 Conferências Nacionais de Saúde. Entidades ligadas à área 
da saúde, gestores e prestadores de serviços do setor, sociedade civil organizada e usuários 
ganham legitimidade para ocupar esses espaços. Um esforço no sentido de fazer valer a 
democracia popular e a gestão participativa no Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) As deliberações discutidas nas Conferências Nacionais de Saúde são resultantes dos 
debates ocorridos nos estados, através das Conferências Estaduais, que, por sua vez, não 
seguem as deliberações das conferências municipais. É esta representatividade local que 
garante a legitimidade do evento como instância colegiada dos vários segmentos representados. 

 

QUESTÃO 37 (Valor: 1) 

Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo 
informações do Conselho Nacional de Saúde é descrito pelo Ministério da Saúde na 
cartilha Entendendo o SUS como "um sistema ímpar no mundo, que garante acesso 
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integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento 
ambulatorial aos transplantes de órgãos" Foi instituído pela Constituição Federal em seu 
artigo 196 como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como 
um “direito de todos” e “dever do Estado” e está regulado pela Lei? 

A) 8142/90  

B) 8080/90  

C) 7508/11  

D) 8069/90. 

 

QUESTÃO 38 (Valor: 1) 

A notificação compulsória de doenças tem sido a principal fonte da vigilância 
epidemiológica. A lista nacional de doenças de notificação vigente está restrita a alguns 
agravos e doenças de interesse sanitário para o País, e compõe o Sistema de Doenças de 
Notificação Compulsória. São doenças de notificação compulsória imediata (até 24h) 
exceto: 

A) Hanseníase. 

B) Botulismo. 

C) Síndrome da Rubéola Congênita. 

D) Malária na Região Extra Amazônica. 

 

QUESTÃO 39 (Valor: 1) 

São consideradas atividades típicas do Agente de Combate a Endemias, ACE, em sua área 
geográfica de atuação, exceto: 

A) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas a 
prevenção de doenças e agravos a saúde. 

B) Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos a saúde em parceria 
com o Agente Comunitário de Saúde, ACS, e a atenção básica. 

C) Diagnóstico de casos suspeitos de doenças e agravos a saúde e encaminhamento quando 
indicado para a unidade de saúde de referência assim como a comunicação do fato a autoridade 
responsável. 

D) Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais e sintomas riscos e agentes 
transmissores de doenças e sobre medidas de proteção individual e coletivas. 

 

QUESTÃO 40 (Valor: 1) 

Em relação ao Agente de Combate a Endemias, ACE, assinale a alternativa correta: 

A) É essencial e obrigatória a presença do ACE na estrutura da vigilância epidemiológica e 
ambiental. 

B) É opcional a presença do ACE na estrutura da vigilância epidemiológica e ambiental. 

C) Quando não existir o ACE o Agente Comunitário de Saúde, ACS, pode realizar seu trabalho. 

D) O ACE pode ser substituído pelo vigilante sanitário. 


