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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1.  Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno é  composto questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das
quais apenas uma é a correta.

3.  O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus
dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.
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O  tempo é um ponto de vista.
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Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 05.

Texto I

 No aniversário de 130 anos de Cora Coralina, museu
revela poemas inéditos

Em 20 de agosto de 2019, a escritora Cora Coralina teria
completado 130 anos. Em Goiás, o museu dedicado a ela
revelou dezenas de poemas inéditos.
Fátima é a guardiã de um tesouro escondido em caixas.
As folhas amareladas são do final da década de 1950, de
quando Cora Coralina voltou de São Paulo para viver em
Goiás.
“Preservar é estar guardando para as gerações futuras”,
disse a historiadora Fátima Cançado.
Cora  só  lançou  o  primeiro  livro  aos  76  anos.  O
reconhecimento  veio  quando  Carlos  Drummond  de
Andrade  recebeu  um livro  de  presente  e  escreveu  um
artigo enaltecendo a obra da poetisa goiana.
Os funcionários do museu acreditam que menos de 40%
dos contos e dos poemas escritos por Cora Coralina já
tenham  sido  publicados.  O  material  inédito  encontrado
pela equipe está guardado numa sala do museu.
É  um acervo  riquíssimo,  repleto  de  anotações  feitas  à
mão pela poetisa em cadernos. São relatos do dia a dia,
receitas e poemas.
“Segue-me! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-me e
eu darei paz, repouso”.
Tia Tó, amiga da poetisa, muitas vezes teve o privilégio de
ouvir Cora recitando.
“Às vezes ela escrevia um poema e eu passava a tarde e
ela  falava:  ‘Vem cá,  minha  filha.  Eu  vou  ler  o  que  eu
escrevi para você’”.
“Eu deixo um grande exemplo de uma mulher que lutou e
trabalhou,  e  trabalhou  com  êxito,  o  que  é  muito
importante.  Deixo  os  meus  livros,  que  aí  estão  para  a
posteridade”, disse Cora.

Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/08/20/no-aniversario-de-130-anos-de-cora-coralina-

museu-revela-poemas-ineditos.ghtml.>. Acesso em: 16 mar. 2020.
(Adaptado)

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A informação principal dessa notícia sobre Cora Coralina
diz respeito à

(A) publicação de um livro para comemorar os 130 anos
da poetisa.

(B) importância da escritora nascida na Cidade de Goiás.

(C) descoberta recente de textos originais.

(D) existência de um museu dedicado a ela.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há uma voz poética intertextual com o discurso religioso
em:

(A) “Eu deixo um grande exemplo de uma mulher que
lutou e trabalhou”.

(B) “Deixo  os  meus  livros,  que  aí  estão  para  a
posteridade”. 

(C) “Vem cá,  minha filha.  Eu vou ler o que eu escrevi
para você”.

(D) “Segue-me! Eu sou o caminho, a verdade e a vida”.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a palavra “guardiã” significa 

(A) protetora.

(B) segurança.

(C) proprietária.

(D) chefe.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trecho que apresenta um fato contínuo é:

(A) “teria completado 130 anos”.

(B) “recebeu um livro de presente”.

(C) “escreveu um artigo”.

(D) “está guardado numa sala”.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há um esquema retórico metonímico em:

(A) “o museu dedicado a ela revelou dezenas de poemas
inéditos”.

(B) “Fátima é  a  guardiã  de  um tesouro  escondido  em
caixas. As folhas amareladas são do final da década
de 1950”.

(C) “Os funcionários do museu acreditam que menos de
40%  dos  contos  e  dos  poemas  escritos  por  Cora
Coralina já tenham sido publicados”.

(D) “O  material  inédito  encontrado  pela  equipe  está
guardado numa sala do museu”. 

LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o Texto II para responder às questões de 06 a 10. 

Texto II

Disponível em: <https://oescriba.org/2014/08/21/telegrama-de-cora-coralina-para-carlos-drummond-de-andrade/>. Acesso em: 16 mar. 2020.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conteúdo do telegrama tem um tom:

(A) dramático.

(B) singelo. 

(C) formal.

(D) confessional.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No corpo da mensagem, o remetente e o destinatário do telegrama são identificados por

(A) 1889 / 1902. 

(B) Menina / Menino.

(C) Distância / Poesia.

(D) Drummond / Coralina.

LÍNGUA PORTUGUESA



UFG/CS                                                                            CONCURSO PÚBLICO                                PREFEITURA DE GOIÂNIA/2022

▬ QUESTÃO 08  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  constituição  semântica  da  frase  “A  distância  nos
separa a poesia nos aproxima” há 

(A) comparação.

(B) negação.

(C) oposição.

(D) adição.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  valor  histórico-cultural  do  Texto  II  está  relacionado
principalmente

(A) à importância da obra literária dos interlocutores.

(B) ao fato de o telegrama ser um meio de comunicação
em desuso.

(C) à ideia de crianças se comunicarem por um meio de
um telegrama.

(D) ao fato de os interlocutores serem idosos.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por economia, o telegrama segue normas próprias, mas a
pontuação adequada das seguintes frases às normas da
escrita padrão formal é:

(A) “A distância, nos separa, a poesia nos aproxima.”

(B) “A distância nos separa. A poesia nos aproxima.”

(C) “A distância, nos separa, a poesia, nos aproxima.”

(D) “A distância; nos separa a poesia; nos aproxima.”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho do samba-enredo a seguir.

Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu!
E o País inteiro assim sambou
‘Caiu na fake news!’

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/sambas/sao-clemente-2020/>.
Acesso em: 25 fev. 2020.

O trecho da letra do samba-enredo da São Clemente, do
Rio  do  Janeiro,  faz  referência  às  fake  news,  termo
utilizado para tipificar:

(A) notícias falsas para legitimar um ponto de vista. 

(B) informações para denunciar uma pessoa ou grupo.

(C) pontos de vista para divergir do senso comum.

(D) mensagens para tornar públicos dados sigilosos.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

 Embora os números exatos de feminicídio [...] ainda sejam
de difícil definição no país, pesquisadores e advogados ga-
rantem que essa quantidade de casos em um tempo curto,
conduzidos por armas brancas [...], não é um cenário difícil
de encontrar.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/mais-de-200-femini-
cidios-ocorreram-no-pais-em-2019-segundo-pesquisador-23505351>.

Acesso em: 25 fev. 2020.

O crime mencionado é assim tipificado quando envolve

(A) agressões em público.

(B) humilhações diante dos filhos.

(C) discriminação por gênero.

(D) agressão por longo período.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

 Disponível  em: https://brasil61.com/n/como-a-guerra-na-ucrania-pode-afetar-o-
preco-dos-alimentos-e-combustiveis-no-brasil-bras226597. Acesso em: 20 mar. 2022.

O  registro  na  imagem é  de  uma  cidade  após  ataques
russos  na  guerra  de  2022.  Trata-se  da  Ucrânia,  que
integrava  uma  nação  comandada  pelos  russos  sob  o
nome de

(A) Repúblicas Bálticas.

(B) União Soviética.

(C) Federação Russa.

(D) Comunidade dos Estados Independentes.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Brasil  recebe  milhões  de  turistas  anualmente,  de
diferentes  lugares  do  mundo.  Isso  indica  que  há  um
grande  potencial  de  crescimento  e  diversificação  da
economia por meio dessa atividade. Para que isso ocorra,
é preciso considerar o tripé da sustentabilidade, formado
por três aspectos, a saber:

(A) político, natural e humano.

(B) empresarial, público e educacional.

(C) ecológico, técnico e sociocultural.

(D) econômico, social e ambiental.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 8 mar. 2020.

Cenário de guerras e conflitos na atualidade, a conjuntura
geopolítica  representada  no  mapa  corresponde  aos
países do

(A) Oriente Médio.

(B) Extremo Oriente.

(C) Sul da Ásia.

(D) Leste Europeu.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há  vinte  anos,  a  Cidade  de  Goiás  recebeu  da
Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,
Ciência  e  Cultura  (UNESCO)  o  título  de  Patrimônio  da
Humanidade. Tal escolha deveu-se

(A) à  sua  condição  de  primeira  capital  do  estado,
fundada ainda no século dezoito.

(B) à  sua  fundação  por  bandeirantes,  dentre  eles
Bartolomeu Bueno da Silva.

(C) aos  seus  aspectos  históricos,  arquitetônicos  e
culturais  por  ter  sido  um  dos  primeiros  núcleos
urbanos do território goiano.

(D) aos  seus  habitantes  célebres,  personagens
importantes na história do estado. 

ATUALIDADES E HISTÓRIA,GEOGRAFIA E CONHECIMENTOS GERAIS DE GOIÂNIA E DO ESTADO DE GOIÁS
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A primeira capital goiana foi a Cidade de Goiás, povoação
fundada  no  século  XVIII  às  margens  do  Rio  Vermelho.
Qual foi seu primeiro nome antes de chamar-se Cidade de
Goiás?

(A) Arraial do Ouro Fino.

(B) Arraial de Meia Ponte.

(C) Arraial de Santa Ana.

(D) Arraial de Traíras. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Parque  Nacional  das  Emas,  localizado  na  região
sudoeste  do  estado  de  Goiás,  foi  criado  pelo  governo
federal,  em 11  de  janeiro  de  1961,  com uma  área  de
132.000  hectares,  abrangendo  partes  dos  municípios
goianos de Mineiros e Chapadão do Céu e do município
sul-mato-grossense de  Costa  Rica.  A  importância  do
Parque das Emas se deve

(A) à  preservação  de  amostras  representativas  dos
ecossistemas  do  Cerrado,  em  especial  do  campo
limpo.

(B) à preservação das inúmeras cavernas encontradas
naquela região do estado de Goiás.

(C) ao  ecoturismo  e  à  necessidade  de  se  criar  novas
estruturas para esse tipo de turismo.

(D) à necessidade de conservação nas nascentes dos
rios Paranaíba e Meia Ponte.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Disponível em: <https://www.segueviagem.com.br/museu-goiano-crdito-da-
foto-goiania-ws/>. Acesso em: 8 mar. 2020.

O  Museu  Zoroastro  Artiaga  é  um  exemplo  do  estilo
arquitetônico  adotado  na  construção  dos  primeiros
edifícios  da  Praça  Cívica,  em  Goiânia.  Esse  estilo
arquitetônico, que foi inovador em Goiás, é chamado de:

(A) estilo modernista.

(B) estilo revivalista.

(C) estilo Art nouveau.

(D) estilo Art déco.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  1819,  o  botânico  francês  Auguste  de  Saint-Hilaire
viajou  pela  província  de  Goiás.  Ao  adentrar  o  território
goiano  pela  região  de  Luziânia,  ele  registrou  sua
impressão sobre a vegetação do lugar:

Após subir a serra por alguns instantes, achei-me num pla-
nalto imenso, deserto e bastante regular, coberto ora de pas-
tagens naturais salpicadas de árvores raquíticas, ora exclusi-
vamente de gramíneas, de algumas outras ervas e de subar-
bustos. 

SAINT-HILAIRE, A. Viagem à província de Goiás, 1779-1853. Belo Horizonte, 
Editora Itataia; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Coleção 
Reconquista do Brasil. 1975, p. 22.

Neste trecho, Saint-Hilaire se refere à vegetação do bioma

(A) Pantanal.

(B) Cerrado.

(C) Caatinga.

(D) Mata Atlântica. 
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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  a  alguns
princípios.  Dentre  eles,  aquele  que  visa  oportunizar  o
acesso dos cidadãos aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência é o princípio da

(A) autonomia.

(B) universalidade.

(C) igualdade.

(D) integralidade.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de apoiar a organização do sistema de
saúde brasileiro,  otimizar  os  recursos  disponíveis,
qualificar a atenção e o acesso da população às ações e
aos serviços de saúde, a Política Nacional de Regulação,
instituída  pela Portaria  GM/MS  n.  1.559/2008,  está
organizada em três dimensões integradas entre si, quais
sejam, regulação da 

(A) atenção  à  saúde,  de  sistemas  de  saúde  e  do
acesso à assistência. 

(B) atenção  em  alta  complexidade,  do  serviço
odontológico e da atenção à saúde mental.

(C) atenção à saúde mental, de sistemas de saúde e da
atenção em alta complexidade.

(D) atenção à  saúde,  do  serviço  odontológico  e  do
acesso à assistência.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.142/90, os Conselhos de Saúde
presentes  em  todas  as  instâncias  do  governo  devem
participar  da  gestão  do  SUS.  Trata-se  de  um  órgão
colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto
por representantes do 

(A) município,  unidades  de  atendimento,  serviços
suplementares do SUS e população.

(B) governo,  profissionais  de  saúde,  unidades  de
atendimento e serviços suplementares.

(C) município,  prestadores  de  serviço,  serviços
suplementares e usuários.

(D) governo,  prestadores  de  serviço,  profissionais  de
saúde e usuários.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde,  em  seu
processo de implementação nas esferas de gestão do SUS
e na interação entre o setor sanitário e os demais setores
das políticas públicas e da sociedade, surgiu para provocar
mudanças  nos  modos  de  organizar,  planejar,  realizar,
analisar e avaliar o trabalho em saúde com vistas a

(A) otimizar  os  recursos  financeiros  do  SUS  e  a
assistência prestada aos usuários do sistema.

(B) promover a saúde e a qualidade de vida.

(C) promover  a  saúde  e  a  assistência  prestada  aos
usuários do sistema.

(D) otimizar  os  recursos  financeiros  do  SUS  e  a
qualidade de vida.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do
Homem visa qualificar a saúde da população masculina
na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a
integralidade da assistência. Para tanto, essa política deve
se alinhar à atenção

(A) secundária.

(B) domiciliar.

(C) básica.

(D) terciária.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de evitar a propagação e transmissão local
da  infecção  decorrente  do  coronavírus  (Covid-19),  a
Portaria n.  356,  de 11 de março de 2020,  estabelece a
medida  de  isolamento  para  separar  as  pessoas
sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e
laboratorial dos demais indivíduos. Essa medida, quando
determinada por prescrição médica, deverá ser efetuada,
preferencialmente, em 

(A) domicílio, por um prazo máximo de 14 dias, podendo
se estender por até igual período, conforme resultado
laboratorial que comprove o risco de transmissão. 

(B) unidades básicas de saúde, por um prazo máximo de
dez dias, podendo se estender por até igual período,
conforme resultado laboratorial que comprove o risco
de transmissão.

(C) hospitais  especializados,  por  um prazo  máximo de
sete   dias,  podendo  se  estender  por  até  igual
período,  conforme  resultado  laboratorial  que
comprove o risco de transmissão. 

(D) local  indicado pelas autoridades sanitárias,  por  um
prazo máximo de 15 dias, podendo se estender por
até igual período, conforme resultado laboratorial que
comprove o risco de transmissão.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rede  de  Atenção  à  Saúde  (RAS)  é  definida  como
arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de
diferentes  densidades  tecnológicas,  que,  integradas  por
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão,
buscam  responder  às  necessidades  da  população,
encaminhando  os  usuários  aos  serviços  especializados
quando houver necessidade, garantindo a integralidade do
cuidado.  Nesse  contexto,  considera-se  como  porta  de
entrada do SUS a 

(A) atenção às urgências e emergências em saúde.

(B) atenção especializada em saúde.

(C) atenção multiprofissional à saúde.

(D) atenção primária à saúde.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Aedes Aegypti é um vetor responsável pela transmissão
de algumas doenças de importância para a saúde pública.
Dentre elas destacam-se: 

(A) febre maculosa, sarampo, poliomielite e malária.

(B) poliomielite, dengue, febre maculosa e zika.

(C) dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

(D) sarampo, chikungunya, malária e febre amarela.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o calendário de vacinação do Programa
Nacional de Imunizações, a vacina inativada poliomielite
(VIP) deve ser administrada a todas as crianças aos 2, 4 e
6 meses de idade. Essa vacina previne contra a 

(A) rubéola.

(B) paralisia infantil.

(C) tétano.

(D) varicela.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política  Nacional  de  Humanização  surge  atrelada  ao
compromisso de uma efetivação real do Sistema Único de
Saúde. Operando com o princípio da transversalidade, o
HumanizaSUS lança mão de ferramentas e dispositivos
para consolidar redes, vínculos e a co-responsabilização
entre os

(A) usuários, trabalhadores e gestores.

(B) conselhos  de  saúde,  unidades  de  atendimento  e
população.

(C) trabalhadores, unidades de atendimento e usuários.

(D) gestores, população e conselhos de saúde.

▬ RASCUNHOS▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  objetivos de Sistema Único de Saúde (SUS)
encontra-se a 

(A) identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde.

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

(C) colaboração  na  proteção  do  meio  ambiente,  nele
compreendido o do trabalho.

(D) fiscalização de serviços, produtos e substâncias de
interesse para a saúde da população.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Partindo do pressuposto de que a recepção é o primeiro
contato do usuário na Unidade Básica de Saúde (UBS),
quando  este  chega  à  UBS  e  não  possui  atividade
agendada, o atendente,  na sequência, deve

(A) orientar o usuário a se dirigir ao guichê para agendar
o atendimento.

(B) encaminhar o usuário  ao espaço adequado para a
escuta ativa.

(C) encaminhar o usuário para o setor da UBS de acordo
com a necessidade do mesmo.

(D) verificar  se  o  usuário  necessita  de  atendimento
específico ou de rotina da UBS.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) traz
em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial
teórico  da  promoção  da  saúde  como  um  conjunto  de
estratégias  e  formas  de  produzir  saúde,  no  âmbito
individual e coletivo, que se caracteriza pela 

(A) articulação  e  cooperação  intra  e  intersetorial  e
adoção de práticas de saúde centradas na equidade.

(B) promoção  da  cultura  da  paz  em  comunidades,
territórios  e  municípios  e  adoção  de  práticas  de
saúde centradas na equidade.

(C) articulação  e  cooperação  intra  e  intersetorial  e
formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

(D) promoção  da  cultura  da  paz  em  comunidades,
territórios  e  municípios  e  formação  da  Rede  de
Atenção à Saúde (RAS).

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  acompanhamento  da  mulher  durante  o  pré-natal,
realizado  por  meio de  consultas  nas  unidades  de
atendimento  à  saúde,  tem  por  objetivo  assegurar  o
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um
recém-nascido  saudável  e  sem  impacto  para  a  saúde
materna. O Ministério da Saúde recomenda que, durante
esse período, a mulher passe por

(A) seis  consultas,  sendo  uma  até  a  12ª  semana  de
gestação, duas no 2º trimestre e três no 3º trimestre
de gravidez.

(B) cinco  consultas,  sendo  duas  no   1º  trimestre  de
gestação, duas no 2º trimestre e uma no 3º trimestre
de gravidez.

(C) oito  consultas,  sendo  duas  até  a  12ª  semana  de
gestação, três no 2º trimestre e três no 3º trimestre
de gravidez.

(D) quatro  consultas,  sendo  uma  no   1º  trimestre  de
gestação, uma no 2º trimestre e duas no 3º trimestre
de gravidez.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mundo vem passando por uma pandemia de casos de
doença causada pelo novo Coronavírus 2019-nCoV. Esta
doença  pode  variar  de  um  simples  resfriado  até  uma
pneumonia  severa  e  um  óbito.  Os  principais  sintomas
referidos para esse agravo são: 

(A) pneumonia,  insuficiência  renal  e  síndrome
respiratória aguda grave.

(B) febre, tosse e dispneia.

(C) pneumonia, tosse e insuficiência renal.

(D) febre, síndrome respiratória aguda grave e dispneia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças de origem biológica relacionadas com a água
podem estar associadas ao uso inadequado da água ou
déficit  da  mesma.  Dentre  as  doenças  diarreicas  que
podem decorrer dessa condição tem-se a 

(A) giardíase, escabiose e impedigo.

(B) verminose, escabiose e cólera. 

(C) amebíase, giardíase e cólera. 

(D) impedigo, amebíase e verminose.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Plano  Nacional  de  Enfrentamento  das  Doenças
Crônicas  Não  Transmissíveis  visa  promover  o
desenvolvimento e a implementação de políticas públicas
efetivas para a prevenção e o controle dessas doenças.
Nesse Plano são prioritárias as doenças

(A) neurovasculares,  hematológicas,  neoplásicas  e
urológicas.

(B) cardiovasculares, neoplásicas, respiratórias crônicas
e diabetes. 

(C) neurovasculares,  renais,  urológicas  e  respiratórias
crônicas.

(D) cardiovasculares, hematológicas, renais e diabetes.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  conformidade  com  o  Programa  Nacional  de
Imunizações, a criança ao nascer deve receber as vacinas
que a imunizem contra 

(A) difteria e tétano.

(B) hepatite B e tétano.

(C) formas graves de tuberculose e hepatite B.

(D) difteria e formas graves de tuberculose.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização do Sistema Único de
Saúde  prevê  a  valorização  dos  diferentes  sujeitos
implicados  no  processo  de  produção  de  saúde.  Na
perspectiva  de  assistência  ao  usuário  do  serviço  de
urgência  e  emergência  é  indicada  a  utilização  de  uma
ferramenta  que  orienta  o  atendimento  prioritário,  de
acordo com a gravidade clínica, potencial de complicação,
agravos à saúde ou grau de sofrimento. Essa ferramenta
é conhecida por 

(A) assistência especializada.

(B) acolhimento.

(C) alta complexidade.

(D) classificação de risco.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  modelo  de  atenção  em  saúde,  fundamentado  na
assistência  multiprofissional  em  saúde  da  família,  são
atribuições típicas do Agente Comunitário de Saúde, em
sua área geográfica de atuação:

(A) orientar  e  apoiar  os  usuários  para  a  correta
administração  de  medicação  de  paciente  em
situação de vulnerabilidade.

(B) realizar  visitas  domiciliares  regulares  e  periódicas
para acolhimento e acompanhamento de indivíduos e
famílias. 

(C) medir a glicemia capilar, durante a visita domiciliar, e
encaminhar o paciente para a unidade de saúde de
referência, se necessário.

(D) aferir  os  sinais  vitais,  durante  a  visita  domiciliar,  e
encaminhar o paciente para a unidade de saúde de
referência, se necessário.
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