
PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CIPOTÂNEA/MG 
  

CONCURSO PÚBLICO – E D I T A L     01/2016 

 

COORDENADOR DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA 
FAMÍLIA E DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 

 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 

2. Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta 

cada. 

3. Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra.  

4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis.  

5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de 

tinta azul ou preta. 

6. O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho do Gabarito no 

verso desta capa, que poderá ser destacada. 

7. Saída permitida apenas para ida ao “toillete”, se estritamente necessária e com 

autorização do Fiscal de Sala e acompanhado pelo Fiscal de Corredor. 

8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal apenas a sua 

folha de respostas. 

9. A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 

60 minutos do início das mesmas. 

10. Ao terminar, entregue ao Fiscal sua Folha de Respostas devidamente identificada e 

assinada, pois a não assinatura implica na eliminação imediata do candidato. 

11. Duração máxima de 03:00 (três horas). 
 

 

GABARITO OFICIAL 

Dia 13/06/2016 a partir das 16:00 hrs – no quadro de avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL e no site www.reisauditores.com.br 

 

 

 

 

Realização: 
Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 

 

http://www.reisauditores.com.br/


 



 

RASCUNHO DO GABARITO 
Esta folha pode ser destacada 
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PROVA Nº 18  – PORTUGUÊS 

SUPERIOR  

 

Banquete dos mendigos 
                        Lindolfo Paoliello 

 

 As grandes cidades do Brasil de 
hoje, como Paris do século XIX, têm 

suas ruelas, seu mundo ____ as 

pontes (aqui se chamam viadutos), 
sua vida subterrânea. 

 Aqui, como lá, vivem nesse 

submundo criaturas que vagueiam 
pelas ruas, dormem ao relento, 

removem aqui e ali os monturos, 

latas de lixo, vivendo de dejetos da 
sociedade. 

 São seres que há muito tempo 

desceram da condição de pobreza 
para um outro patamar, onde se vive 

em estado habitual de privação dos 

bens necessários ____ vida. 
 A essas criaturas, Victor Hugo 

dedicou, há um século, um romance 

– Os miseráveis – onde as 
conceituou assim: “Esse querubim do 

enxurro possui às vezes uma camisa, 

mas nunca mais do que uma; possui 
às vezes um albergue a que consagra 

afeição, porque nele vive sua mãe, 
mas prefere a rua, porque vive nela 

a liberdade.” 

 Em uma rua de São Paulo, 
próxima ___ Praça da Sé, ligando as 

zonas Leste e Norte ao centro da 

cidade, fica o Viaduto do Glicério. É 
_____ suas marquises bolorentas e 

imundas que, ____quartas-feiras, se 

realiza o banquete dos mendigos. 
 Eles vêm _____ dezenas, 

catadores de papeis, pedintes, 

aleijados, e logo que se vão os 
consumidores da feira-livre, por volta 

do meio-dia, uma outra atividade 

começa a agitar ____ rua, que é a de 

recolher os restos para o preparo do 
banquete. 

 Logo vão sendo lançados ____ 

um velho tambor de gasolina, 
montado _______ uma grande 

fogueira, os ingredientes que cada 

um recolheu: carcaça de peixe, 
tomates, cenoura, vagens, sobras de 

carne, tudo mexido com uma concha 

improvisada com um cabo de 
vassoura. 

 Algum tempo depois, em meio 

____ muita alegria, é servida a sopa 
que cheira a cebola e alho. Dela vão 

se servindo os mendigos em velhas 

latas de leite em pó. Sorvem-na com 
vontade, repetem, sabem que só na 

outra quarta-feira vão ter outra 

refeição como essa. 
 A muitos deles a sopa cheirosa 

e quente traz lembranças de uma 

outra vida. São antigas empregadas 
domésticas, operários 

desempregados, motoristas que se 

acidentaram. 
 Esses costumam sentar-se no 

meio-fio, após o banquete, e vão 

passar os olhos nos jornais que 
cataram na jornada da manhã.  

 Um repórter entrevistou alguns 
desses _________ brasileiros que 

vivem nos subterrâneos de São 

Paulo. 
 - Só o que está congelado neste 

país é a madrugada mesmo – falou 

um deles. 
 - Quando o governo diz que é 

aquilo, tem que ser aquilo – disse um 

outro. 
 - Devem parar de mentir para o 

povo – acrescentou o terceiro. 

 E detrás do repórter, cutucando 
timidamente o ombro, um dos 

comensais do banquete dos 

mendigos pediu licença para dar sua 
opinião:                                    
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 - Olha, moço, a gente anda 
muito, sente na carne tudo o que 

aconteceu e, mesmo assim, a gente 

quer acreditar. Mas hoje em dia, eu 
vou dizer pra você uma coisa, torço 

para o Brasil como antigamente 

torcia para o Corinthians: com uma 
vontade danada de acreditar. Mas 

sabendo que têm umas coisas boas 

que nunca vão acontecer com a 
gente. 

 

01) Assinale a alternativa que 

completa corretamente as lacunas 

do texto, na ordem em que 

aparecem: 

  
a)  sobre, a, à, sob, às, as, à, a, 

sobre, a, cidadões. 

b)  sobre, à, a, sobre, as, às, a, à, 
sob, à, cidadãos. 

c) sob, à, à, sob, às, às, a, a, sobre, 

a, cidadãos. 
d) sob, a, a, sobre, as, às, à, a, sob, 

à, cidadões. 

 

02) De acordo com as ideias do 

texto, assinale a alternativa 

incorreta: 
  

a) Victor Hugo, em seu romance, 
define os miseráveis como pessoas 

que têm na liberdade seu maior 

valor. 
b) O modo de vida que os mendigos 

levam não os impede de estarem a 

par dos problemas brasileiros, 
principalmente sociais e políticos. 

c) Hoje, as cidades brasileiras têm 

em comum com a cidade de Paris do 
século XIX a mendicância.  

d) Além da condição sub-humana em 

que vivem, os participantes do 
banquete nada têm em comum. 

 

03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras ou 

expressões destacadas está 

adequado ao texto, exceto em: 
 

a) “...criaturas que vagueiam pelas 

ruas...” (= PERAMBULAM). 
b) “... onde se vive em estado 

habitual de privação dos bens...”                         

(= USUFRUTO). 
c) “...desceram da condição de 

pobreza para um outro patamar...” 

(= NÍVEL). 
d) “...um dos comensais do banquete 

dos mendigos...” (=CONVIDADOS). 

 

04) Assinale a afirmação incorreta: 

 
a) Em “...As grandes cidades do 

Brasil de hoje, como Paris do século 

XIX, têm suas ruelas...” o verbo 
destacado recebeu acento circunflexo 

por estar na terceira pessoa do plural 

do presente do indicativo.  
b) Na frase “...têm suas ruelas...”, o 

termo destacado é um substantivo 

flexionado no grau diminutivo 
analítico.  

c) No trecho “...a gente anda muito, 

sente na carne tudo o que aconteceu 
e, mesmo assim, a gente quer 

acreditar” há presença de 

linguagem informal. 
d) Na frase: “...vivem nesse 

submundo criaturas...”, o sujeito 

classifica-se como simples.  
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05) O plural do substantivo composto 
quarta-feira é quartas-feiras.  

 

Assinale a alternativa em que o 
substantivo composto é flexionado 

com os dois elementos no plural: 

 
a) abaixo-assinado. 

b) pé-de-moleque. 

c) curto-circuito. 
d) grão-mestre. 

_____________________________ 

06) A afirmação incorreta encontra-
se na alternativa: 

  

a) Na frase “...e vão passar os olhos 
nos jornais que cataram na jornada 

da manhã” o pronome destacado 

refere-se a jornais. 
b) Em “Sorvem-na com vontade, 

repetem...” o pronome destacado 

refere-se à sopa. 
c) No trecho “...porque nele vive sua 

mãe, mas prefere a rua...” a 

conjunção destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido 

por pois. 

d) A palavra destacada em “E detrás 
do repórter...” classifica-se 

morfologicamente como “advérbio”. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

07) Leia, abaixo, o poema de João 
Cabral de Melo Neto: 

 

Cemitério Pernambucano 
(Nossa Senhora da Luz) 

 

Nenhum dos mortos daqui 
vem vestido de caixão. 

Portanto, eles não se enterram,  

são derramados no chão. 
 

Marque a afirmação que não está 

correta: 
 

a) A conjunção “portanto” classifica-

se como coordenativa conclusiva. 
b) Os termos “nenhum” e “daqui” 

classificam-se como advérbios. 

c) No 3º verso “eles não se 
enterram” há presença de voz 

passiva pronominal. 

d) No 4º verso “são derramados no 
chão” há presença de voz passiva 

analítica. 

 

08) Assinale a alternativa que traz 

uma palavra cuja acentuação foi 
retirada, de acordo com as Novas 

Regras de Ortografia: 

    
a) hífen. 

b) asteróide. 

c) escarcéu. 
d) anéis. 
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09)   Leia as frases abaixo: 
 

I - O chefe permitiu o empregado de 

chegar mais tarde ao trabalho. 

II - Durante o assalto, os bandidos 
aterrorizaram os funcionários da 

padaria. 

III - Minha maior preocupação era 
saber o resultado da prova. 

IV - Fez o que pôde, pois sentia-se 

responsável pela saúde da mãe. 
 

Marque a alternativa em que a 

afirmação é correta: 
 

a) Em I, a regência do verbo permitir 
está de acordo com a norma culta. 

b) Em II, a palavra “aterrorizaram” é 

formada pelo processo de 
aglutinação. 

c) Em III, a oração “era saber o 

resultado da prova” classifica-se 
sintaticamente como oração 

subordinada substantiva predicativa 

reduzida de infinitivo. 
d) Em IV, o uso da vírgula se justifica 

por estar separando palavra 

explicativa.  

 

10) Identifique a alternativa em que 
uma das frases das alternativas 

apresenta erro de concordância, de 

acordo com a norma culta:   
  
a) Nunca se precisou tanto de 
profissionais especializados. 

b) O público-alvo da campanha 

contra o tabagismo serão os 
adolescentes. 

c) Certamente haverá interessados 

em saber por que houveram essas 
mudanças na empresa. 

d) Segundo especialistas, precisará 

haver novas profissões tecnológicas 
num futuro muito próximo. 

 

 

PROVA Nº 20 – C. GERAIS 

SUPERIOR  

 

11) “Apontada como um mecanismo 
importante de financiamento cultural 

no Brasil, a ................................... 

é constantemente alvo de críticas e 
voltou ao debate nacional por causa 

da extinção – agora revertida – do 

Ministério da Cultura na gestão 
interina de Michel Temer. Esta Lei foi 

criada em 1991, durante o governo 

Collor, e permite que produtores e 
instituições captem, junto a pessoas 

físicas e jurídicas, recursos para 

financiar projetos culturais. O valor 
destinado a esses projetos pode ser 

deduzido integralmente do Imposto 

de Renda a pagar.” 
 

Marque a alternativa que completa 

corretamente o enunciado acima: 
 

a) Lei Collor. 

b) Lei Rouanet. 
c) Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

d) Lei Echer. 

 

12) Qual o termo usado quando se 
quer saber se a moeda de um país 

está forte ou fraca? 

 
a) Simulação. 

b) Estimativa. 

c) Fixação. 
d) Cotação. 

 

13) O atual Ministro do Trabalho é: 
 
a) Mendonça Filho. 

b) Ricardo Barros. 

c) Ronaldo Nogueira. 
d) Marcos Pereira. 
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14) O Tocantins foi o último estado 
brasileiro a ser criado. Antes da sua 

criação, o território pertencia ao 

Estado: 
 

a) De Goiás. 

b) Do Pará. 
c) Do Mato Grosso. 

d) Do Amazonas. 

  

15) O neoliberalismo, como doutrina, 
teve como principais líderes Ronald 

Reagan (EUA) e Margaret Thatcher 

(Inglaterra), a partir dos anos 80. 

São princípios do neoliberalismo, 

exceto: 

 
a) A livre iniciativa e a concorrência 

como princípios básicos capazes de 

harmonizar os interesses individuais 
e coletivos, gerando o progresso 

social. 

b) A democracia representativa com 
independência e separação entre os 

Três Poderes. 

c) O direito restrito à propriedade. 
d) A mais ampla liberdade individual. 

 

16) O que significa SISU: 
 

a) Sistema de Informação do 
Sistema da União. 

b) Sistema de Seleção Unificada. 

c) Seleção Institucional Unificada. 
d) Sistema Social da União. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

17) “O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, rendeu uma 

vibrante homenagem à lenda do 

boxe, .................................... 
falecido no início de junho deste ano 

aos 74 anos, exaltando o homem que 

“sacudiu o mundo” e “lutou pelo que 
é certo”. Seu verdadeiro nome era 

Cassius Clay...” 

 
Marque a alternativa que completa 

corretamente o enunciado acima: 

 
a) Sugar Ray. 

b) Bob Foster. 

c) George Foreman. 
d) Muhammad Ali. 

 

18) São exemplos de seres vivos 

eucariontes, exceto: 

 
a) Animais. 

b) Vegetais. 

c) Bactérias. 
d) Protozoários. 
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19) Marque a alternativa incorreta: 
 

a) E-Mail ou Correio Eletrônico é um 

serviço disponível na Internet que 
possibilita o envio e o recebimento 

de mensagens ("mails"). 

b) Home Page ou homepage é a 
página inicial de um site da internet 

(também chamado sítio). 

c) Wi-Fi é uma abreviação de 
“Wireless Fidelity”, que significa 

fidelidade sem fio, em português. Wi-

fi, ou wireless é uma tecnologia de 
comunicação que não faz uso de 

cabos, e  geralmente é transmitida 

através de frequências de rádio, 
infravermelhos etc. 

d) Windows Explorer é um 

processador de textos amplamente 
equipado, projetado para ajudá-lo a 

trabalhar de forma mais eficiente 

quer você passe várias horas por dia 
diante do computador ou use um 

software de processamento de textos 

apenas ocasionalmente. 

 

20) O Prêmio Nobel da Paz de 2015 
foi dado: 

 

a) A Malala Yousafzai. 
b) Ao Quarteto para o Diálogo 

Nacional da Tunísia. 

c) A Barack Obama. 
d) A Tawakel Karman. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PROVA Nº 35 – LEGISLAÇÃO 

SUPERIOR 

21) De acordo com o Estatuto do 
Idoso, é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação 

do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, 

ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. A garantia de prioridade 

compreende: 

I – preferência na formulação e na 

execução de políticas sociais públicas 

específicas; 
II - viabilização de formas 

alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso com as 
demais gerações; 

III - capacitação e reciclagem dos 

recursos humanos nas áreas de 
pediatria e ontologia e na prestação 

de serviços aos incapacitados; 

IV - destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao 

idoso; 
 

Marque a alternativa correta: 
 

a) Apenas as afirmativas, II, III e IV 

estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas, I, II e IV 

estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas, I, III e IV 
estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 
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22) Segundo o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, é incorreto afirmar: 

  

a) A criança e o adolescente com 
deficiência serão atendidos, com 

discriminação ou segregação, em 

suas necessidades gerais de saúde e 
específicas de habilitação e 

reabilitação.   

b) A atenção odontológica à criança 
terá função educativa protetiva e 

será prestada, inicialmente, antes de 

o bebê nascer, por meio de 
aconselhamento pré-natal, e, 

posteriormente, no sexto e no 

décimo segundo anos de vida, com 
orientações sobre saúde bucal.    

c) Os casos de suspeita ou 

confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de 

maus-tratos contra criança ou 

adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo 

de outras providências legais. 
d) É direito da criança e do 

adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente 

que garanta seu desenvolvimento 

integral.    

 

23) De acordo com a Lei nº 
13.146/2015, podemos afirmar, 

exceto: 

 

a) Toda pessoa com deficiência tem 

direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação. 

b) É dever de todos comunicar à 

autoridade competente qualquer 
forma de ameaça ou de violação aos 

direitos da pessoa com deficiência. 

c) A pessoa com deficiência tem 
direito a receber atendimento 

prioritário, sobretudo com a 

finalidade de disponibilização de 
recursos, tanto humanos quanto 

tecnológicos, que garantam 

atendimento em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

d) O processo de habilitação e de 

reabilitação é um dever da pessoa 
com deficiência. 

  

24) Segundo a Lei nº 11.350/2006, o 

Agente Comunitário de Saúde deverá 

preencher os seguintes requisitos 

para o exercício da atividade: 

 
I - residir na área da comunidade em 

que atuar, desde a data da 

homologação do processo seletivo 
público; 

II - haver concluído, com 

aproveitamento, curso introdutório 
de formação inicial e continuada; e  

III - haver concluído o ensino médio. 

 
Marque a alternativa correta: 

 

a) Apenas a afirmativa II está 
correta. 

b) Apenas as afirmativas, I e II estão 

corretas. 
c) Apenas as afirmativas, II e III 

estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 
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25) De acordo com o art. 16, II, da 
Lei nº 8.080/90, A direção nacional 

do Sistema Único da Saúde (SUS) 

compete participar na formulação e 
na implementação das políticas: 

 

I - de controle das agressões ao meio 
ambiente; 

II - de saneamento básico; e 

III - relativas às condições e aos 
ambientes de trabalho; 

IV - de rede de laboratórios de saúde 

pública; 
 

Marque a alternativa correta: 

 
a) Apenas as afirmativas, II, III e IV 

estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas, I, II e IV 
estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas, I, II e III 

estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 

26) De acordo com a Lei 
nº12.435/11, é incorreto afirmar: 

 

a) O Cras é a unidade pública 
municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos 

serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à 
prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de 

proteção social básica às famílias. 

b) Consideram-se entidades e 

organizações de assistência social 

aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, prestam 

atendimento e assessoramento aos 

beneficiários abrangidos por esta Lei, 
bem como as que atuam na defesa e 

garantia de direitos. 

c) O benefício de prestação 
continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família. 

d) Considera-se capaz de prover a 

manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior 

a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

 

27) De acordo com a Lei Maria da 
Penha, no atendimento à mulher em 

situação de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências, exceto: 

 

a) Remeter, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, expediente 

apartado ao delegado com o pedido 

do agressor, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência. 

b) Garantir proteção policial, quando 

necessário, comunicando de imediato 
ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário. 

c) Encaminhar a ofendida ao hospital 
ou posto de saúde e ao Instituto 

Médico Legal. 

d) Fornecer transporte para a 
ofendida e seus dependentes para 

abrigo ou local seguro, quando 

houver risco de vida. 
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28) De acordo com o Decreto Federal 
nº 7.053/2009, são algumas das 

Diretrizes da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua: 
 

I - responsabilidade do poder público 

pela sua elaboração e financiamento;  
II - articulação das políticas públicas 

federais, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal; 
III - integração dos esforços do 

poder público e da sociedade civil 

para sua execução; 
IV - incentivo e apoio à organização 

da população em situação de rua e à 

sua participação nas diversas 
instâncias de formulação, controle 

social, monitoramento e avaliação 

das políticas públicas; 
V - promoção dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais; 
 

Marque a alternativa correta: 

 
a) Apenas as afirmativas, I, III e V 

estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas, II, III e IV 
estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas, I, II, III e 
V estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

29) De acordo com o art 200, da 
CF/99, ao sistema único de saúde 

compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: 
 

a) Executar as ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica, bem como 
as de saúde do trabalhador. 

b) Fiscalizar e inspecionar alimentos, 

com exceção do controle de seu teor 
nutricional, e qualidade de águas 

para consumo humano. 

c) Incrementar, em sua área de 
atuação, o desenvolvimento científico 

e tecnológico e a inovação. 

d) Participar do controle e 
fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 

 

30) O SUAS (Sistema Único de 

Assistência Social) foi criado pelo 

Ministério do(a): 
 

a) Planejamento. 

b) Saúde. 
c) Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 

d) Previdência Social. 
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PROVA Nº 38 – ESPECÍFICA 
COORD. DE ESTRATÉGIA DA 

SAÚDE DA FAMÍLIA E DO 

PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 

 

31) São atribuições do Coordenador 

de Estratégia da Família e do 
Programa de Saúde Bucal, exceto: 

 

a) Acompanhar a supervisão geral do 
programa no que diz respeito a 

normatização e organização da 

prática da atenção básica em saúde, 
garantindo a integralidade e a 

intersetorialidade. 

b) Acompanhar a estruturação da 
rede básica na lógica da Estratégia 

Saúde da Família. 

c) Realizar cuidados diretos de 
enfermagem nas urgências clínicas, 

fazendo a indicação para a 

continuidade da assistência prestada. 
d) Oferecer assessoria técnica para o 

município na implantação, 

implementação e reorientação da 
Estratégia de Saúde da Família e 

Programa de Saúde Bucal, da política 

municipal de modo a respeitar e 
integrar as políticas Federais e 

Estaduais de saúde. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

32) O Brasil Sorridente - Política 
Nacional de Saúde Bucal - é o 

programa do governo federal que 

tem mudado a Atenção da Saúde 
Bucal no Brasil. As principais linhas 

de ação do programa são: 

 
I. Reorganização da Atenção Básica 

em saúde bucal, principalmente com 

a implantação das Equipes de Saúde 
Bucal na Estratégia Saúde da 

Família;  

II. Ampliação e qualificação da 
Atenção Especializada, em especial 

com a implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas e 
Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias. Na Atenção Especializada 

encontra-se também a Assistência 
Hospitalar. 

III - Transferência de renda com 

objetivo de estimular a conclusão da 
educação básica e preparar o jovem 

para o mercado de trabalho. 
 

Marque a alternativa correta: 
 

a) Apenas as afirmativas, I e III 

estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas, II e III 

estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas, I e II estão 
corretas. 

d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

33) os Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs) são  

estabelecimentos de saúde bucal 

inscritos no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

classificados como clínica 

especializada/ambulatório de 
especialidade que oferece serviços de 

odontologia gratuitos à população e 

realiza, no mínimo, as seguintes 
atividades: 

 

I - Diagnóstico bucal, com ênfase no 
diagnóstico e detecção do câncer 

bucal; 

II - Periodontia especializada; 
III - Cirurgia oral menor dos tecidos 

moles e duros; 

IV - Endodontia; e 
V - Atendimento a pacientes com 

necessidades especiais. 

 
Marque a alternativa correta: 

 

a) Apenas as afirmativas, I, II e III 
estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas, II, III e V 

estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas, I, II, IV e V 

estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

 

34) São Doenças sexualmente 

transmissíveis, exceto: 
 

a) Tuberculose. 
b) Gonorréia. 

c) Candidíase. 

d) Clamídia. 

 

 

 

 
 

 

35) Sobre o Controle de Câncer de 
Útero e Mama, podemos afirmar, 

exceto: 

 
a) No estágio invasor da doença 

(câncer do colo do útero) os 

principais sintomas são sangramento 
vaginal (espontâneo, após o coito ou 

esforço), leucorreia e dor pélvica, 

que podem estar associados com 
queixas urinárias ou intestinais nos 

casos mais avançados. 

b) Para mulheres com mais de 50 
anos e que nunca realizaram o 

exame citopatológico, deve-se 

realizar apenas 1 exame de 05 em 
05 anos. Se ambos forem negativos, 

essas mulheres são imunes ao câncer 

de colo de útero, e não necessitam 
mais fazer exames. 

c) As lesões precursoras do câncer 

do colo do útero são assintomáticas, 
podendo ser detectadas por meio da 

realização periódica do exame 

citopatológico e confirmadas pela 
colposcopia e exame histopatológico. 

d) O sintoma mais comum de câncer 

de mama é o aparecimento de um 
nódulo, geralmente 

indolor, duro e irregular, mas há 
tumores que são de consistência 

branda, globosos e bem definidos. 
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36) Sobre Estratégia Saúde da 
Família (ESF), podemos afirmar, 

exceto: 

 
a) A Estratégia Saúde da Família 

(ESF) visa à reorganização da 

atenção básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único 

de Saúde, e é tida pelo Ministério da 

Saúde e gestores estaduais e 
municipais como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação 

da atenção básica por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho 

com maior potencial de aprofundar 

os princípios, diretrizes e 
fundamentos da atenção básica, de 

ampliar a resolutividade e impacto na 

situação de saúde das pessoas e 
coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade. 

b) Um ponto importante é o 
estabelecimento de uma equipe 

multiprofissional (equipe de Saúde da 

Família – eSF) composta por, no 
mínimo: (I) médico generalista, ou 

especialista em Saúde da Família, ou 

médico de Família e Comunidade; 
(II) enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família; 
(III) auxiliar ou técnico de 

enfermagem; e (IV) agentes 

comunitários de saúde. 
c) Cada equipe de Saúde da Família 

(eSF) deve ser responsável por, no 

máximo, 4.000 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.000 

pessoas, respeitando critérios de 

equidade para essa definição. 
Recomenda-se que o número de 

pessoas por equipe considere o grau 

de vulnerabilidade das famílias 
daquele território, sendo que, quanto 

maior o grau de vulnerabilidade, 

menor deverá ser a quantidade de 
pessoas por equipe. 

d) O número de ACS deve ser 
suficiente para cobrir 100% da 

população cadastrada, com um 

mínimo de 750 pessoas por ACS e de 
12 ACS por equipe de Saúde da 

Família. 

 

37) Sobre Calendário Nacional de 

Vacinação 2016, podemos afirmar, 
exceto: 

 

a) Ao nascer: BCG (dose única). 
b) Aos 09 meses: Vacina febre 

amarela (Dose única). 

c) Aos 12 meses: SRC (tríplice viral) 
(1ª Dose). 

d) Aos 15 meses: Vacina hepatite A 

(Dose única). 

 

38) O câncer do colo de útero cursa 
em evolução lenta e é o segundo 

mais frequente entre as mulheres. 

Sendo assim, são fatores de risco, 
exceto: 

 

a) Limitação da ingestão de bebidas 
alcoólicas. 

b) Infecção pelo Papiloma Vírus 

Humano – HPV. 
c) Multiplicidade de parceiros 

sexuais. 
d) Higiene íntima inadequada. 
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39) Para efeitos do Pacto pela Vida  - 
Saúde do Idoso, será considerada 

idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 

O trabalho nesta área deve seguir as 
seguintes diretrizes, dentre elas, 

estão: 

 
I - Promoção do envelhecimento 

ativo e saudável; 

II - Atenção integral e integrada à 
saúde da pessoa idosa; 

III - Estímulo às ações intersetoriais, 

visando a integralidade da atenção; 
IV - A implantação de serviços de 

atenção domiciliar 

 
Marque a alternativa correta: 

 

a) Apenas as afirmativas, I, II e III 
estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas, II e III 

estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas, I, II e IV 

estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 

 

40) O Pacto pela Vida é o 

compromisso entre os gestores do 
SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação 

de saúde da população brasileira. 
São prioridades pactuadas, exceto: 
 

a) Saúde do Idoso. 

b) Controle do câncer do colo do 

útero e da mama. 
c) Aumento da mortalidade infantil e 

materna. 

d) Fortalecimento da Atenção Básica. 
 

 


