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Instrução: As questões 01 a 09 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Na semana passada, um dos tópicos que deixou o 

mundo das redes sociais enfurecido foi o uso do verbo 
despiorar, que voltou para ter mais quinze minutos de 
fama. Digo mais porque este termo já tinha figurado 
nesta coluna _____ coisa de três anos, e não duvido 
que os que hoje o condenam sejam os mesmos que 
o vaiavam na ocasião. As reclamações contra este 
“neologismo” são totalmente compreensíveis, mas 
decididamente injustas, como veremos a seguir.  

A maior parte dos falantes acredita que o Português, 
como qualquer outra língua, seja um organismo regido 
por um princípio de economia interna. Como no corpo 
humano, nada nele há de supérfluo, pois a lenta 
evolução foi implacavelmente eliminando (melhor 
seria aposentando) aquilo que perdeu a serventia. 

Ora, ao mesmo tempo, nosso idioma é verdadeira 
máquina de criar palavras novas. Como um gigantesco 
Lego (as peças são os radicais, os prefixos e os sufixos), 
ele nos autoriza _____ experimentar combinações 
inéditas – aquelas que os gramáticos míopes do passado 
chamavam de “neologismos”, sem se dar conta que 
aquilo que é novo hoje logo deixará de sê-lo amanhã. 

Centenas de palavras são experimentadas por este 
mundão de brasileiros, portugueses e demais lusofa-
lantes. Algumas nunca chegarão ao dicionário, porque 
não foram escritas; outras, ao contrário, exatamente 
por terem sido escritas, ganharam um lugar que não 
mereciam. Muitas dessas palavras estão registradas no 
Houaiss e lá ficarão para sempre, inúteis, esperando 
que algum incauto as leve para dar uma voltinha em 
algum texto medíocre. Todas elas são combinações 
feitas dentro das regras, mas não passam de tentativas 
desastradas de sintetizar num só vocábulo aquilo que 
ficaria bem melhor se fosse dito em duas. 

E o despiorar não cai nessa categoria? Por que dar 
_____ luz esse monstrengo, se já temos o antônimo 
melhorar? Acontece que temos aqui uma daquelas 
oposições que não são do tipo pão, pão; queijo, queijo. 
Elas admitem gradações intermediárias, como é o caso, 
por exemplo, de pobre x rico. Criticaram o senador 
Cristóvão Buarque quando escreveu que “Antes de 
enriquecer o país, é preciso desempobrecer o seu 
povo”. O contrário de pobre é rico, sim, mas _____ 
uma longuíssima estrada entre um e outro. O pobre 
que tiver o seu mínimo salário dobrado terá desempo-
brecido um pouquinho, ou seja, estará menos pobre, 
mas não ousaríamos dizer que ele terá ficado mais rico.  

Se eu digo que a situação está despiorando, estou 
frisando que ela era ruim, mas agora está menos ruim 
– o que é muito diferente de dizer que ela melhorou.  
E uma surpresa final: o leitor sabia que desde o século 
16 temos desmelhorar? Houaiss define como “fazer 
retroceder as melhorias que se vinham processando” – 
exatamente o reflexo espelhado de despiorar. Morais, 
no século 19, chega a registrar um derivado: “Trás um 
bom rei, que melhorou a fortuna, os costumes e as 
artes de sua nação, sucede outro, desleixado, o 
desmelhorador de tudo isso”. Hoje o julgamento do uso 
foi feito e eles não são mais usados; vamos ver o que 
acontecerá ao despiorar. 

 

Adaptado de: MORENO, C. Despiorando. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/claudio-mo-
reno/noticia/2021/06/despiorando-
ckq02tsi8009g018mm40z3cho.html>. Acesso em: 26 nov. 2021. 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 05, 19, 36 e 43. 

 
(A) há – à – a – há  
(B) há – a – à – há  
(C) a – a – a – a 
(D) a – a – a – à 
(E) há – à – à – à  

 

02. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 
I - Trata-se de um texto que explica motivos e pro-

cessos de formação de neologismos em português. 
II - Trata-se de um texto que endossa os argumentos 

contra os neologismos. 

III - Trata-se de um texto que julga o desuso de despiorar 
em termos históricos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

03. Considere as afirmações abaixo, sobre formação de 
palavras do texto. 

 
I - despiorar (l. 03) é formada pelo mesmo processo 

de formação de desmelhorar (l. 52). 
II - despiorar (l. 03) é formada pelo mesmo processo 

de formação de desempobrecer (l. 42). 
III - desempobrecido (l. 45-46) é formada pelo mesmo 

processo de formação de desmelhorador (l. 58). 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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04. Considere as seguintes afirmações sobre verbos do 
texto. 

 
I - vaiavam (l. 07) está flexionado no pretérito 

imperfeito do indicativo. 
II - ousaríamos (l. 47) está flexionado no futuro do 

pretérito do indicativo. 
III - vinham (l. 53) está flexionado no pretérito imper-

feito do indicativo. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta os sentidos 
contextualmente adequados que os nexos mas (l. 08), 
pois (l. 13) e Se (l. 48) têm no texto, nesta ordem. 

 
(A) contraste – finalidade – explicação  
(B) contraste – explicação – condição  
(C) explicação – condição – finalidade  
(D) condição – explicação – finalidade  
(E) contraste – finalidade – condição  

 

06. Considere as seguintes afirmações sobre a passagem 
nosso idioma é verdadeira máquina de criar 
palavras novas. Como um gigantesco Lego (as 
peças são os radicais, os prefixos e os sufixos) 
(l. 16-18). 

 
I - O autor do texto faz uso de expressões com sentido 

figurado. 
II - O autor do texto faz uso de estruturas comparativas.  
III - O autor do texto faz uso de palavras com sentido 

pejorativo. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

07. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respecti-
vamente, sinônimos para as palavras lusofalantes 
(l. 24-25) e incauto (l. 30), no contexto em que ocorrem 
no texto. 

 
(A) Lusófobo e acautelado. 
(B) Lusófilo e imprudente. 
(C) Lusófono e imprudente. 
(D) Lusófobo e acautelado. 
(E) Lusófono e precavido. 
 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta o sentido correto 
para a expressão pão, pão; queijo, queijo (l. 38), no 
contexto em que ocorre no texto. 

 
(A) Com gradação. 
(B) Com hesitação. 
(C) Com rigor. 
(D) Com excelência. 
(E) Com clareza. 

 

09. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de 
aspas no texto. 

 
I - As aspas presentes em “Antes de enriquecer o 

país, é preciso desempobrecer o seu povo” 
(l. 41-43) indicam o discurso de um locutor distinto 
do autor do texto.  

II - As aspas em “fazer retroceder as melhorias 
que se vinham processando” (l. 52-53) indicam 
uma citação. 

III - As aspas em “Trás um bom rei, que melhorou 
a fortuna, os costumes e as artes de sua 
nação, sucede outro, desleixado, o desme-
lhorador de tudo isso” (l. 55-58) indicam 
discurso indireto. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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Instrução: As questões 10 a 16 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 O homem comum não tinha vez na mitologia e na 
literatura antiga. As histórias falavam de deuses, mons-
tros, heróis, profetas, reis e rainhas, o personagem 
comum era apenas figurante. Foi um aprendizado para 
que ele soubesse seu lugar desimportante na ordem do 
cosmos. 

Apenas quando o romance chegou, enquanto estilo 
literário, é que o homem médio achou sua representação 
e que uma vida comum fosse _____ de ser contada. 
Mas não é um momento isolado, depois do renasci-
mento, surgiu uma outra forma de se conceber como 
sujeito. É o lento nascimento do individualismo. O 
homem já não é mais totalmente marcado pelo 
nascimento e ele pode escolher uma vida a seguir. 
Isso é uma conquista árdua, gradual. Hoje vivemos o 
ápice de uma forma social individualista. 

O que não é fácil, pois cada um tem que inventar 
uma vida e uma identidade para si. Antes, o homem 
médio sabia seu lugar e vivia a seguir as elites. Imitava 
a vida da corte, a dos homens santos. Havia elites que 
balizavam as identificações, que diziam como era para 
ser, se vestir, quais valores seguir. E dentro de casa, 
em caso de dúvida, os mais velhos eram consultados. 

Com o passar do tempo, o homem médio empode-
rou-se, passou a escolher que elites seguir. Num 
movimento duplo, durante o século 20, caiu o respeito 
aos mais velhos como fonte de sabedoria. Não sem 
razão: a história se acelerou e alguns não acompanham.  

O homem médio está duplamente órfão de referências 
e se sente bem assim. Não aceita a hierarquia da idade, 
nem aceita as elites tradicionais, e agora ele é antielite, 
qualquer elite, agora é a vez dele. Ele buscará nos seus 
pares, nos outros homens comuns, uma maneira de ser.  

O BBB é o espetáculo ideal para o homem comum. 
Pessoas sem nada de especial podem se tornar famosas. 
Vieram do anonimato, não dominam necessariamente 
um tema e têm opinião sobre tudo. Eles serão famosos 
por serem muito conhecidos, não há necessariamente 
algo _____. 

A ciência é uma elite. Por que o homem comum, 
_____ narcisicamente, iria respeitar essa forma de 
organizar o saber? Ele vai procurar outros comuns, como 
ele, que traduzam, para seu nível de (in)compreensão, 
os mistérios da vida. Ele também não está aqui para 
ser “manipulado” e “conduzido” por elites que lhe trazem 
notícias desagradáveis, ou sobre como se portar em 
uma pandemia, ou sobre aquecimento global.  

As pessoas falam do momento de desinformação 
como produzido por sites alucinados, que produzem 
delírios e os vendem como informação. Isso existe, mas 
não é causa, é sintoma do mesmo: o homem comum 
não se dobra aos saberes tradicionais, ele tem o saber. 
Agora é a vez dele de desenhar a narrativa de como o 
mundo é. Ele não quer saber de sabichões de jornais, de 
cientistas e sua fala complexa, ele quer seus coetâneos 
que estão no YouTube ensinando o certo que _____ 
convém. 

 

Adaptado de: CORSO, M. A era do homem comum. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso/noti-
cia/2021/02/a-era-do-homem-comum-
ckl9g83yr0023019w9nhknbxf.html>. Acesso em: 26 nov. 2021. 

 

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 09, 39, 41 e 56. 

 
(A) dígna – atraz – inxado – lhes  
(B) dígna – atrás – inxado – lhe  
(C) digna – atraz – inchado – o  
(D) digna – atrás – inchado – lhe  
(E) dígna – atráz – inxado – o  

 

11. Considere as seguintes afirmações sobre o sentido do 
texto. 

 
I - O texto afirma que o homem médio faz parte das 

elites em função de seu empoderamento. 

II - O texto associa o homem médio aos mitos. 
III - O texto mostra a mudança de referências do 

homem médio. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

12. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - A palavra figurante (l. 04) tem, no contexto em 
que ocorre, o sentido de “pessoa que ocupa um 
papel secundário ou insignificante”. 

II - A palavra ápice (l. 16) tem, no contexto em que 
ocorre, o sentido “grau mais elevado, culminância”. 

III - A palavra coetâneos (l. 55) tem, no contexto em 
que ocorre, o sentido de “da mesma época; contem-
porâneo”. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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13. Considere os seguintes pares de elementos presentes 
no texto.  

 
I - e (l. 14) e E  (l. 22). 

II - o primeiro o  da linha 24 e o segundo o da linha 24.  
III - algo (l. 39) e Agora (l. 53). 

 
Em quais pares os dois elementos pertencem à mesma 
classe de palavras? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

14. Considere as seguintes afirmações acerca de palavras 
do texto. 
 
I - A palavra necessariamente (l. 38) é um advérbio 

derivado de um adjetivo. 
II - A palavra desinformação (l. 48) é um substantivo 

derivado de um substantivo.  
III - A palavra alucinados (l. 49) é um adjetivo derivado 

de um substantivo. 
 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

15. Considerando o trecho “o homem comum não se 
dobra aos saberes tradicionais” (l. 51-52), assinale a 
alternativa que corresponde a um sinônimo adequado 
da palavra sublinhada. 
 
(A) Curva. 
(B) Distende. 
(C) Retesa. 
(D) Flecte.  
(E) Volta. 

 

16. A palavra desenhar (l. 53) poderia ser substituída, 
sem alteração do sentido contextual, por 
 
(A) impor. 
(B) delinear. 
(C) afirmar. 
(D) determinar. 
(E) explicar. 
 
 
 
 
 
 

17. Segundo o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde, 10ª edição, 2021, a vigilância das coberturas 
vacinais visa a reunir informações para o diagnóstico 
da situação vacinal, dependente dos objetivos relacio-
nados nas alternativas abaixo, EXCETO em uma. 
Assinale-a. 

 
(A) Coletar, registrar e processar dados da vacinação. 
(B) Analisar e interpretar informações da vacinação. 
(C) Monitorar ações da vacinação. 
(D) Monitorar eventos adversos da vacinação. 
(E) Promover ações da vacinação. 

 

18. Conforme o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde, 10ª edição, 2021, a Secretaria de Vigilância 
em Saúde estabelece as atribuições dos entes federa-
tivos no fluxo da vigilância das coberturas vacinais. 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as sentenças 
abaixo. 

 
(  ) Ministério da Saúde: realiza pesquisas de eficácia 

e efetividade dos imunobiológicos. 
(  ) Ministério da Saúde: realiza assessoria técnica aos 

municípios. 
(  ) Municípios: realizam notificação e registro das doses 

aplicadas. 
(  ) Municípios: administram doses das vacinas na 

população alvo. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – V – F. 
(E) V – F – V – V. 

 

19. Considere as condições a seguir. 
 

I - Idade gestacional acima de 22 semanas. 
II - Peso igual ou superior a 500 gramas. 
III - Estatura igual ou superior a 25 centímetros. 

 
Conforme o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde, 10ª edição, 2021, em quais dessas condições, 
para fins de notificação, o médico é obrigado a emitir 
declaração de óbito? 

 
(A) Apenas II.  
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas III. 
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20. Considere as propostas de definição a seguir.  
 

____________: capacidade de certos organismos de 
penetrar, desenvolver-se ou se multiplicar no novo 
hospedeiro ocasionando infecção. 
____________: capacidade do agente infeccioso em, 
uma vez instalado no organismo, produzir sintomas 
entre os infectados. 
_____________: capacidade de um agente infeccioso 
produzir casos graves ou fatais. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente as lacunas acima. 

 
(A) Infectividade – Virulência - Patogenicidade 
(B) Infectividade – Patogenicidade – Virulência 
(C) Patogenicidade – Virulência – Infectividade 
(D) Virulência – Patogenicidade – Infectividade 
(E) Virulência – Infectividade – Patogenicidade 

 

21. Em relação aos sistemas de vigilância epidemiológica 
de doenças, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Na vigilância de uma nova doença, opta-se por 

uma definição de caso mais específica, tornando-a 
mais sensível com o melhor conhecimento adqui-
rido a partir da análise dos casos. 

II - Dependendo da evolução histórica da doença, a 
definição de caso pode ser revisada tornando-se 
mais ou menos específica. 

III - Nas doenças infecciosas agudas, frequentemente 
utilizam-se definições de caso suspeito e caso 
confirmado. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Em relação aos sistemas de vigilância epidemiológica de 
doenças, considere as afirmações abaixo sobre a defi-
nição de caso. 

 
I - A definição de caso de uma doença infecciosa 

aguda pode variar conforme a situação epidemio-
lógica da região ou país. 

II - Nas áreas endêmicas, a definição de caso deve 
ser mais específica comparativamente à definição 
de caso nas zonas não endêmicas. 

III - Nas zonas não endêmicas, ao agregar maior número 
de sintomas que a definição de caso adotada nas 
zonas endêmicas, a definição de caso perde em 
especificidade e aumenta em sensibilidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 

23. Em relação aos diferentes sistemas de vigilância 
epidemiológica, analise as afirmações abaixo sobre 
vigilância-sentinela. 

 
I - A implantação da vigilância-sentinela é mais rápida 

comparativamente à vigilância universal. 

II - As informações oriundas da vigilância-sentinela 
permitem a elaboração de taxas ajustadas para a 
população do município ou do estado. 

III - A qualidade da informação da vigilância-sentinela 
pode ser mais facilmente monitorada comparativa-
mente à vigilância universal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 
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24. Considere as propostas de definição a seguir. 
 

_________: expressa a relação entre duas magnitudes 
de mesma dimensão e natureza, em que o numerador 
corresponde a uma categoria que exclui o denominador.  
__________: medida do tipo de proporção em que os 
eventos do numerador representam um risco de 
ocorrência em relação ao denominador. 
_________: expressa a relação de duas probabilidades. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas acima. 

 
(A) Coeficiente – Chance – Razão 
(B) Razão – Chance – Coeficiente 
(C) Razão – Coeficiente – Chance 
(D) Coeficiente – Razão – Chance 
(E) Chance – Coeficiente – Razão 

 

25. A letalidade é considerada um tipo especial de coeficiente. 
Com base nessa premissa, analise as justificativas 
abaixo. 

 
I - O denominador contém eventos tipicamente inciden-

tes. 

II - O denominador compreende pessoas que sofreram 
a doença e representam o coletivo de indivíduos 
em risco de morrer por esta causa. 

III - Todos os elementos do numerador estão contidos 
no denominador. 

 
Quais estão associadas à letalidade? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

26. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a taxas 
de letalidade. 

 
(A) São determinadas pelo número de pessoas que 

morrem de uma doença dividido pelo número de 
pessoas com a doença. 

(B) São idealmente adequadas para doenças de 
curta duração e condições agudas. 

(C) Não incluem nenhuma informação explícita de 
tempo. 

(D) Não podem ser utilizadas para avaliar os benefícios 
de uma terapia. 

(E) Podem ser superestimadas na ausência de informa-
ções acuradas sobre o número de casos diagnosti-
cados da doença. 

 
 
 
 

27. Com base no conceito de sindemia, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
I - A sindemia da COVID-19 envolve a interação 

sinérgica com amplo espectro de doenças entre os 
grupos de doenças crônicas não transmissíveis, 
doenças transmissíveis e problemas de saúde 
mental. 

II - A disseminação e a gravidade dos casos de infec-
ção são fortemente influenciadas pelos contextos 
sociais, econômicos e ambientais. 

III - Sindemias demandam a necessidade de incorpora-
ção de modelos multicausais para fundamentar o 
desenvolvimento de políticas abrangentes, conca-
tenando intervenções clínicas, sanitárias, socioeco-
nômicas e ambientais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

28. Considere as afirmações a seguir sobre indicadores de 
avaliação de carga de doença. 

 
I - Anos de vida ajustados por incapacidade corres-

pondem ao somatório dos anos de vida perdida 
com os anos de vida vividos com incapacidade. 

II - Anos de vida ajustados por incapacidade corres-
pondem à multiplicação entre os anos de vida 
perdida e os anos de vida vividos com incapaci-
dade. 

III - A esperança de vida corrigida por incapacidade 
compreende os anos vividos de forma saudável. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  
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29. Considere as afirmações a seguir sobre o controle 
social das políticas em saúde no RS. 

 
I - O Conselho Estadual de Saúde é a instância de 

controle social no Estado, de caráter permanente, 
colegiado e deliberativo. 

II - A mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde é 
o órgão diretivo formado por 8 conselheiros(as). 

III - A Conferência Estadual de Saúde é o órgão 
máximo de deliberação. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  

 

30. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
a seguir sobre a judicialização do acesso à saúde. 

 
(  ) O Rio Grande do Sul está entre os estados com 

menor índice de judicialização. 

(  ) As demandas judiciais não incluem medicamentos 
constantes no componente básico da assistência 
farmacêutica. 

(  ) A ausência de aprovação na Comissão Nacional de 
Incorporção de Tecnologias no SUS (CONITEC) 
impede que um medicamento seja judicializado. 

(  ) A judicialização reduz a iniquidade no acesso à 
saúde no Brasil. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – F – V – F. 
(C) F – F – F – F. 
(D) V – V – F – V. 
(E) F – V – F – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. O Plano de Contingência Hospitalar Estadual – COVID-19 
do Rio Grande do Sul prevê as seguintes condutas, 
EXCETO uma. Assinale-a. 

 
(A) Orientar a rede de assistência à saúde quanto aos 

leitos hospitalares disponíveis e ampliados, distri-
buídos nas macrorregiões de saúde do RS. 

(B) Avaliar a necessidade de internação hospitalar via 
Sistema GERCON com base nas informações 
clínico-epidemiológicas e na capacidade instalada, 
levando em consideração os fatores que possam 
representar risco ao paciente e a seus contatos 
domiciliares. 

(C) Equacionar os leitos ampliados já disponíveis para 
acesso dos pacientes com COVID-19, bem como 
permitir um acompanhamento mais detalhado da 
capacidade instalada para atendimento de todos os 
pacientes. 

(D) Instituir o acesso a leitos de enfermaria ou a leitos 
de UTI nos Hospitais de Referência e Retaguarda 
regulado pela Central Estadual de Regulação 
Hospitalar, em conjunto com as Centrais Municipais.  

(E) Orientar a rede de assistência à saúde quanto aos 
leitos hospitalares disponíveis e ampliados, distri-
buídos nas macrorregiões de saúde do RS. 

 

32. Considere as afirmações a seguir sobre controle social 
do SUS. 

 
I - Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais são 

instâncias colegiadas do SUS. 

II - Os Conselhos são os únicos espaços de controle 
social do SUS. 

III - A paridade da participação nos Conselhos prevê: 
50% de representantes dos usuários, 25% de 
representantes dos trabalhadores em saúde e 25% 
de representantes dos gestores e prestadores de 
serviços privados.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
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33. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
a seguir sobre a Lei Federal número 8.080/90. 

 
(  ) Aos estados e municípios cabe legislar em caráter 

complementar à União. 
(  ) A pactuação das políticas e programas de saúde é 

feita a partir das Comissões Intergestores Tripar-
tite e Bipartites. 

(  ) Dado seu caráter técnico, as políticas de saúde são 
avaliadas pelos Conselhos de Saúde apenas em 
caráter consultivo. 

(  ) Os recursos financeiros do SUS são fiscalizados pelos 
Conselhos de Saúde em cada uma das esferas do 
SUS.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) F – V – F – V. 
(C) F – F – V – F. 
(D) V – F – F – V. 
(E) V – V – V – F. 

 

34. Conforme a Lei Federal 8080/90, considere os seguintes 
itens. 

 
I - Preservação da autonomia das pessoas na defesa 

de sua integridade física. 

II - Igualdade da Assistência à Saúde, sem preconcei-
tos ou privilégios de qualquer espécie. 

III - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

IV - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

 
Quais estão entre os princípios e diretrizes das ações 
do SUS? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Considere as ações a seguir. 
 

I - Cofinanciar a saúde em âmbito estadual. 
II - Propor, promover e executar políticas de saúde no 

Estado. 
III - Promover e executar a pesquisa científica, tecnoló-

gica e inovação em saúde. 
 

Quais, nos termos do Decreto Estadual nº 55.718/2021, 
são áreas de competência da Secretaria da Saúde do 
Rio Grande do Sul? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  

 

36. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
a seguir, tendo em vista a lei 13.989/2020, que dispõe 
sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 
coronavírus (SARS-Cov-2). 

 
(  ) A telemedicina é caracterizada pelo exercício da 

medicina mediado por tecnologias para fins de 
assistência, pesquisa, prevenção de doenças e 
lesões e promoção de saúde. 

(  ) O médico deverá informar ao paciente todas as 
limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo 
em vista a impossibilidade de realização do exame 
físico durante a consulta. 

(  ) A prestação de serviços de telemedicina seguirá os 
padrões normativos e éticos usuais do atendimento 
presencial. 

(  ) Cabe ao poder público custear ou pagar atividades 
de telemedicina quando serviço prestado em caráter 
privado. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parêneses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) V – V – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – F – V – F. 
(E) V – F – F – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAURGS – Edital 15/2021 – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RS  61 - Odontólogo 

 Pág. 11 

 

 

37. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os modelos de gestão a suas características, 
de acordo com Mendes (2012). 

 
(1) Modelo de gestão da oferta. 
(2) Modelo de gestão da saúde da população. 

 
(  ) Opera com parâmetros construídos por meio de 

séries históricas. 

(  ) Tem foco na população adstrita a uma rede de 
atenção à saúde. 

(  ) Incorpora os determinantes sociais da saúde. 
(  ) Opera com a população vinculada a uma rede de 

atenção à saúde estratificada por risco. 
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 1 – 2 – 2.  
(B) 1 – 2 – 2 – 2. 
(C) 2 – 2 – 1 – 2. 
(D) 1 – 2 – 2 – 1. 
(E) 2 – 1 – 2 – 2. 

 

38. De acordo com o Decreto 7.508/2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente, os itens a seguir, EXCETO um. 
Assinale-o. 

 
(A) Estar o usuário assistido por ações e serviços de 

saúde do SUS. 

(B) Ter o medicamento sido prescrito por profissional 
de saúde, no exercício regular de suas funções no 
SUS. 

(C) Estar a prescrição em conformidade com a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e 
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com a relação específica complementar estadual, 
distrital ou municipal de medicamentos. 

(D) A RENAME e a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
poderão conter produtos sem registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.  

(E) Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas 
pela direção do SUS. 

 

39. De acordo com o Decreto 7.508/2011, são caracterizadas 
como portas de entradas às ações e aos serviços de 
saúde nas redes de atenção, os seguintes itens, 
EXCETO um. Assinale-o. 

 
(A) Atenção Primária. 
(B) Atenção às Urgências e Emergências. 
(C) Atenção Psicossocial. 
(D) Especiais de Acesso Aberto. 
(E) Atenção Ambulatorial Especializada. 

 
 

40. Nos termos do Decreto 7.508/2011, o Contrato Organi-
zativo da Ação Pública de Saúde (COAPES) pressupõe os 
seguintes itens, EXCETO um. Assinale-o. 

 
(A) Identificação das necessidades de saúde locais e 

regionais. 

(B) Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 
promoção, proteção e recuperação da saúde em 
âmbito regional e inter-regional. 

(C) Recursos financeiros sob a responsabilidade exclu-
siva dos estados, ainda que haja participação de 
municípios e consórcios municipais. 

(D) Responsabilidades assumidas pelos entes federativos 
perante a população no processo de regionalização, 
as quais serão estabelecidas de forma individuali-
zada, de acordo com o perfil, a organização e a ca-
pacidade de prestação das ações e dos serviços de 
cada ente federativo da Região de Saúde. 

(E) Critérios de avaliação dos resultados e forma de 
monitoramento permanente. 

 

41. Assinale as afirmações a seguir sobre o financiamento 
da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(RENASES) com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Compreende os componentes: atenção básica, 

emergência e urgência, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar. 

(  ) As ações e serviços de vigilância em saúde não se 
enquadram, pois são alvo de pactuação específica. 

(  ) É de atribuição tripartite conforme pactuação. 

(  ) A oferta de ações e serviços deverá considerar 
especificidades regionais, padrões de acessibilidade, 
referenciamento de usuários entre municípios e 
regiões. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V. 
(B) V – F – V – V. 
(C) F – F – V – F. 
(D) V – F – F – V. 
(E) V – V – V – F. 
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42. Considere os itens a seguir. 
 

I - Liderança – Ministério da Saúde, ANVISA e Comissão 
Intergestores Tripartite 

II - Parcerias – CONASS, CONASEMS e ANS 
III - Patrocínio – Governo Federal e Conselho Nacional 

de Saúde 

IV - Contribuir – Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde 

 
Quais, na Estratégia de Saúde Digital (ESD) para o 
Brasil 2020-2028 (Ministério da Saúde), são contri-
buições esperadas dos atores para a organização de 
uma estrutura de governança para a ESD? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

43. A Estratégia de Saúde Digital (ESD) para o Brasil 2020-
2028 (Ministério da Saúde) prevê a utilização de 
modelo de avaliação de saúde baseado em valor. 
Considere as características a seguir. 

 
I - Ênfase na essência da atenção à saúde como desfe-

chos clínicos e satisfação do paciente e sua família. 

II - Uso de tecnologias para prover acesso oportuno a 
informações de saúde aos pacientes e comunidades. 

III - Promoção de maior eficiência aos prestadores de 
serviços de saúde. 

 
Quais correspondem ao modelo de avaliação de saúde 
baseado em valor? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Assinale a alternativa com característica que NÃO deve 
caracterizar o médico que pratica a atenção primária à 
saúde. 

 
(A) Ser orientado para os problemas e formado para 

responder às manifestações mais frequentes desses 
problemas, em um contexto de atenção centrada 
na pessoa e na família e com orientação comunitária.  

(B) Saber se relacionar com as pessoas usuárias sem 
a presença de uma anomalia biológica. 

(C) Ser capaz de manejar vários problemas ao mesmo 
tempo, muitas vezes não relacionados com uma 
etiologia ou uma patogênese.  

(D) Privilegiar a acurácia diagnóstica, porque a maioria 
dos problemas requer codificação segundo uma 
nomenclatura padrão.  

(E) Ter competências para a solução de problemas não 
diferenciados, competências preventivas, compe-
tências terapêuticas e competências de gestão de 
recursos locais. 

 

45. Assinale a alternativa que NÃO apresenta modalidade 
de cuidado presente na proposta de Mendes (2012) 
para um modelo de atenção ambulatorial especializada 
de maneira a melhorar o equilíbrio entre a oferta e 
demanda. 

 
(A) Consultas com outros profissionais especializados.  

(B) Atendimentos realizados por pares entre indivíduos 
portadores de doenças crônicas.  

(C) Grupos terapêuticos. 

(D) Cotejo entre diagnósticos distintos entre especia-
listas e generalistas.  

(E) Atendimentos contínuos por equipe interdisciplinar.  
 

46. Considere as afirmações a seguir sobre as práticas de 
coordenação do cuidado à atenção primária e à 
atenção especializada ambulatorial. 

 
I - São responsabilidade solidária entre generalistas e 

especialistas sob coordenação da atenção primária. 

II - Mecanismos de referência e contra-referência são 
necessários, mas não suficientes.  

III - São necessários mecanismos facilitadores da 
transição por meio de transferência de responsabi-
lidades e de informações entre a a atenção primária 
e a atenção especializada ambulatorial. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
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47. Considere as afirmações abaixo sobre câncer oral. 
 

I - O tabaco é considerado o único e importante fator 
etiológico. 

II - Na maior parte dos casos, o câncer oral é represen-
tado pelo carcinoma epidermoide, afeta indivíduos 
com mais de 50 anos e dentre os sítios principais 
temos a língua e o assoalho. 

III - Formas clínicas variadas podem ser observadas, 
tais como lesões exofíticas, endofíticas (ulceradas), 
leucoplásicas e eritroplásicas. 

IV - Incialmente o câncer bucal é bastante sintomático. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 

 

48. Considere as afirmações quanto às lesões reacionais em 
boca. 

 
I - O granuloma piogênico representa um crescimento 

tecidual com intensa formação de pus, que pode 
ocorrer em qualquer sítio da boca. 

II - O diagnóstico clínico diferencial de uma lesão 
reacional de aspecto nodular, de superfície lisa, 
pediculada e coloração avermelhada em gengiva 
deve englobar granuloma piogênico, lesão periférica 
de células gigantes e fibroma ossificante periférico. 

III - A biópsia excisional poderá ser realizada em casos 
de lesões únicas circunscritas cuja suspeita for de 
lesão reacional. 

IV - A lesão periférica de células gigantes pode causar 
reabsorção óssea em forma de “taça” do osso 
alveolar subjacente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Considere as afirmações a seguir sobre lesões orais 
frequentes da prática clínica. 

 
I - Lesão plana de coloração vinhosa, mal delimitada, 

cuja diascopia (vitropressão) mostrou ser positiva 
(lesão some com compressão) pode ser interpretada 
como lesão vascular, como, por exemplo, heman-
gioma. 

II - Lesão nodular única, de coloração rósea, superfície 
lisa, firme à palpação, séssil, assintomática, localizada 
em mucosa jugal deve ter como principais hipóteses 
de diagnóstico fibroma ou hiperplasia inflamatória. 

III - Linha branca de ceratinização friccional, localizada 
na mucosa jugal paralela à linha de oclusão, assin-
tomática é compatível com quadro clínico de linha 
alba e necessita ser biopsiada com intuito de tratar 
a lesão. 

IV - As ulcerações aftosas recorrentes (aftas) são 
autoimunes, possuem incidência universal e com 
quadro clínico principal de pequenas ulcerações 
rasas, recorrentes, sintomáticas, que afetam prefe-
rencialmente mucosa ceratinizada. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 
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50. O tratamento oncológico pode apresentar repercussões 
na cavidade oral. Considerando essas possíveis reper-
cussões, analise as afirmativas abaixo. 

 
I - A cárie de radiação se inicia nas superfícies vesti-

bulares cervicais dos dentes e afeta as superfícies 
lisas, incluindo as dos dentes anteriores inferiores, 
o que é inesperado, uma vez que essas regiões 
são, em outras condições, as mais resistentes à 
cárie. As lesões progridem e circundam as áreas 
cervicais dos dentes (cárie rampante). 

II - A candidíase é uma infecção bacteriana comum em 
pacientes em tratamento oncológico tratados por 
radioterapia, durante e após o tratamento. Pode 
causar dor, disgeusia, anorexia, desnutrição e 
dispersão esofágica ou sistêmica.  

III - A osteorradionecrose tem como fatores de risco: 
dose total de radiação, modalidade de tratamento, 
fracionamento da radioterapia, higiene bucal, 
tempo após exodontias e outros procedimentos 
invasivos, tabagismo e etilismo. Seu manejo 
clínico é bastante complexo e varia de acordo 
com o quadro clínico instalado. 

IV - A mucosite oral é bastante frequente e se caracte-
riza por um quadro inflamatório na mucosa que 
pode resultar na interrupção do tratamento em 
casos severos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

51. Ao se realizar radiografias periapicais da região de 
molares superiores, frequentemente observa-se uma 
linha radiopaca espessa em forma de U, com sua extremi-
dade aberta direcionada superiormente, normalmente 
localizada dentro do seio maxilar, que representa 

 
(A) o seio maxilar. 
(B) o processo zigomático da maxila. 
(C) o arco zigomático. 
(D) o osso alveolar. 
(E) o processo pterigoideu do osso esfenoide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Ao analisar uma radiografia panorâmica de um paciente 
masculino, leucoderma de 22 anos, observaram-se 
duas imagens radiolúcidas uniloculares de formato 
triangular em região de corpo de mandíbula do lado 
direito e esquerdo, que mediam aproximadamente 2,0 cm 
x 1,0 cm em seus maiores diâmetros cada. As imagens 
apresentavam-se nitidamente limitadas superiormente 
pela linha miloióidea e inferiormente pela borda inferior 
da mandíbula. Frente à descrição das imagens, o provável 
diagnóstico é 

 
(A) cisto de Gorlin. 
(B) cisto radicular. 
(C) ceratocisto. 
(D) fóvea ou fossa submandibular. 
(E) ameloblastoma unicístico. 

 

53. Ao exame radiográfico, observa-se união de dois dentes 
adjacentes apenas por cemento. Qual nome é dado a 
essa anomalia dental? 

 
(A) Concrescência. 
(B) Geminação. 
(C) Fusão. 
(D) Dilaceração. 
(E) Dens in dent (dente invaginado). 
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54. Numere a segunda coluna de acordo com primeira, no 
que diz respeito ao manejo de dor em odontologia. 

 
(1) Codeína 
(2) Analgesia preemptiva 
(3) Analgesia preventiva 
(4) AINEs 
(5) Paracetamol 

 
(  ) Regime analgésico introduzido antes do estímulo 

nocivo. Nesse regime, são empregados fármacos 
que previnem a hiperalgesia, podendo ser comple-
mentados pelo uso de anestésicos locais de longa 
duração. 

(  ) Analgésico seguro para uso em gestantes e lactan-
tes. Pode causar danos ao fígado. No entanto, seu 
emprego é seguro quando se empregam até 4 
g/dia em adultos, dose máxima recomendada no 
Brasil. 

(  ) Analgésico opioide que faz parte da classe dos 
hipno-analgésicos que podem ser utilizados em 
associação com o paracetamol para o tratamento da 
dor odontogênica. Entretanto, essa combinação não 
deve ser considerada como primeira escolha. 

(  ) Regime que tem início imediatamente após a lesão 
tecidual, mas antes do início da sensação dolorosa. 
Em termos práticos, a primeira dose do fármaco é 
administrada ao final do procedimento (com o 
paciente ainda sob os efeitos da anestesia local), 
seguida pelas doses de manutenção no pós-ope-
ratório, por curto prazo. 

(  ) Indicação para a prevenção e o controle da dor 
aguda de intensidade moderada a severa no 
período pós-operatório de intervenções odon-
tológicas eletivas, como exodontia de inclusos, 
cirurgias periodontais, colocação de implantes 
múltiplos, enxertias ósseas. Quase sempre seu 
uso é restrito, não ultrapassando 3 dias. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
(B) 2 – 4 – 1 – 3 – 5. 
(C) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 
(D) 2 – 5 – 1 – 3 – 4. 
(E) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Considere as seguintes informações sobre antibióticos. 
 

I - O metronidazol é um antimicrobiano bactericida 
muito eficaz contra bactérias anaeróbias gram-
negativas, não possuindo atividade contra bactérias 
aeróbias e anaeróbias facultativas. Está indicado 
(quase sempre em associação com a amoxicilina 
ou outra penicilina) nos casos de infecções bucais 
mais avançadas, especialmente na presença de 
celulite ou nos quadros de pericoronarite, quando 
há o predomínio de bactérias anaeróbias estritas. 

II - A amoxicilina, que também faz parte do grupo das 
penicilinas, tem sido a droga de escolha para o 
tratamento de infecções bacterianas bucais em 
fase inicial, quando ainda predominam as bactérias 
aeróbias e anaeróbias facultativas. 

III - A ciprofloxacina, da família das quinolonas, não 
atinge as bactérias anaeróbias geralmente encon-
tradas nos abscessos endodônticos. Seu uso pode 
ser considerado apenas em infecções persistentes, 
após testes de cultura e sensibilidade que demons-
trem a presença de bactérias suscetíveis. 

IV - A clindamicina possui um espectro de ação que 
abrange bactérias aeróbias, anaeróbias facultativas 
gram-positivas e anaeróbias estritas. É a melhor 
escolha para pacientes com história de alergia às 
penicilinas no caso de tratamento de infecções 
bacterianas bucais de maior gravidade. Atinge 
concentrações ósseas similares às concentrações 
plasmáticas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

56. São considerados classes farmacológicas ou medicamentos 
que podem causar hiposalivação e, consequentemente, 
a sensação de xerostomia 

 
(A) os anestésicos locais e os diuréticos. 
(B) o paracetamol e os anticonvulsivantes. 
(C) os betabloqueadores e a amoxicilina. 
(D) os antidepressivos tricíclicos, os neuroepiléticos e 

os sedativos. 
(E) o paracetamol e a dipirona. 
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57. Considere as informações quanto à patogênese da doença 
periodontal. 

 
I - O cálculo dental representa a placa bacteriana 

mineralizada e, portanto, é um fator etiológico 
primário fundamental para o desenvolvimento da 
doença periodontal. 

II - A diabetes melito (DM) é uma condição endócrina 
com efeito bem caracterizado sobre a gengivite. 
Clinicamente, os diabéticos, insulinodependentes 
ou não, têm maior inflamação gengival em compa-
ração com não diabéticos com níveis semelhantes 
de placa. 

III - Variações de desenvolvimento ou anatômicas dos 
dentes (sulco palatogengival, pérolas de esmalte), 
cárie, condições anatômicas gengivais e apinha-
mento dos dentes podem ser considerados fatores 
predisponentes para doença periodontal. 

IV - O tabagismo é reconhecido como um importante 
fator de risco para a doença periodontal e vários 
estudos epidemiológicos e clínicos estabeleceram 
seus efeitos prejudiciais sobre o periodonto. Esses 
efeitos mostraram-se dose-dependentes e são 
evidentes principalmente nos indivíduos mais 
jovens. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. O controle do biofilme supragengival é essencial nas 
prevenções primária, secundária e terciária das doenças 
periodontais. Para controlar o biofilme na cavidade 
oral, diferentes produtos de higiene oral têm sido 
desenvolvidos e comercializados. Numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, associando os agentes 
de controle químico do biofilme aos seus respectivos 
efeitos. 

 
(1) Agentes antimicrobianos 
(2) Agentes inibidores/redutores da placa 
(3) Agentes antiplaca 
(4) Agentes antigengivite 

 
(  ) Efeito quantitativo ou qualitativo sobre a placa que 

pode ou não ser suficiente para afetar a gengivite 
e/ou a cárie. 

(  ) Redução da inflamação gengival sem necessaria-
mente afetar a placa dental, incluindo os medica-
mentos anti-inflamatórios. 

(  ) Efeito bacteriostático ou bactericida in vitro. 
(  ) Ação na placa suficiente para mostrar benefício em 

termos de controle da gengivite e/ou da cárie. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 4 – 1 – 3. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4. 
(C) 2 – 1 – 4 – 3. 
(D) 1 – 3 – 2 – 4. 
(E) 4 – 2 – 1 – 3. 

 

59. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao trata-
mento das doenças periodontais. 

 
(A) O controle supragengival é fundamental quando do 

estabelecimento de estratégias de atenção 
terapêutica à pessoa em tratamento periodontal. 

(B) O controle mecânico do biofilme subgengival deve 
ser sempre realizado primeiro do que o controle do 
biofilme supragengival.  

(C) Para a realização da intervenção subgengival, 
podem-se utilizar instrumentos disponíveis manuais 
mecânicos (por exemplo, curetas, limas, foices) e 
os manuais elétricos (ultrassom). 

(D) As lesões de furca – independentemente do seu 
grau – em geral são tratadas inicialmente por terapia 
convencional não cirúrgica (raspagem e alisamento 
radiculares). 

(E) Existem situações em que o acesso cirúrgico deve 
ser pensado e empregado principalmente para 
acessar as áreas “difíceis de controlar”, como 
algumas lesões de furca e defeitos intraósseos. 
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60. Assinale a alternativa correta quanto aos aspectos 
odontológicos e nutricionais em pacientes idosos. 

 
I - Pode ocorrer diminuição da força da mastigação 

em idosos devido à perda de massa magra, falta 
de movimentação nos músculos faciais e perdas 
dentárias, levando à preferência por consumo de 
alimentos mais macios, de alto valor calórico e 
baixa concentração nutricional. 

II - A percepção sensorial pode ser afetada pelo enve-
lhecimento, sendo as alterações de paladar e olfato 
as mais importantes no comportamento alimentar. 

III - O impacto da perda dentária na dieta pode ser 
totalmente recuperado/compensado pelo uso de 
próteses dentárias, sem alteração na eficiência de 
mordida e na capacidade mastigatória. 

IV - Os pacientes idosos geralmente possuem um fluxo 
salivar normal semelhante ao do adulto. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

61. Pacientes idosos utilizam frequentemente medicações 
anticoagulantes e antiplaquetárias. Dentre os procedi-
mentos odontológicos abaixo listados, qual requer 
maior cuidado nesses pacientes? 

 
(A) Raspagem supragengival. 
(B) Restauração dentária. 
(C) Extrações dentárias. 
(D) Confecção de próteses removíveis. 
(E) Tratamento endodôntico. 

 

62. Considere as seguintes condições. 
 

I - Cárie radicular. 

II - Candidíase. 
III - Perda de retenção de próteses totais e removíveis. 

IV - Disfagia. 
 

A xerostomia/hipossalivação observada em idosos 
pode aumentar risco de quais dessas condições? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

63. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
considere as afirmativas abaixo. 

 
I - Em 2011 foi apresentada a primeira revisão da 

PNAB, que manteve a essência da versão de 2006, 
mas introduziu inovações, como a flexibilização da 
carga horária médica para composição das equipes 
de saúde da família. 

II - Após 11 anos da publicação da primeira PNAB, foi 
apresentada, em 2017, a Portaria 2.436/17, que, 
entre outras mudanças, agregou a figura do 
gerente de Unidade de Saúde, com o objetivo de 
contribuir para o aprimoramento e a qualificação 
do processo de trabalho na atenção básica. 

III - Na última versão da PNAB, a principal mudança foi 
a não priorização das equipes de Saúde da Família 
(eSF), uma vez que se passou a financiar, com valor 
superior, as equipes de Atenção Básica (eAB). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 

 

64. Considere as afirmativas abaixo, sobre mecanismos de 
ação e repercussões do flúor na saúde bucal. 

 
I - A ação do flúor é basicamente mudar integralmente 

a constituição química do esmalte dos dentes 
de hidroxiapatita para fluorapatita, material 
menos solúvel em meio ácido. 

II - A presença do flúor no meio bucal é importante 
porque a fluorapatita é menos solúvel que a hidro-
xiapatita. Em pH = 5,5, enquanto a segunda se 
dissolve, a primeira mineraliza fluorapatita sólida, 
diminuindo a erosão do esmalte. 

III - Uma das ações benéficas do flúor é que, mesmo 
quando o pH bucal volta aos seus valores originais, 
mais próximos da neutralidade, como a fluorapa-
tita é menos solúvel, tem-se uma potencialização 
da ação remineralizadora que refaz o esmalte 
dentário. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 
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65. Um estudo foi realizado para avaliar a relação do tipo 
de escova de dentes, o número de escovações por dia 
e a recessão gengival. Para isso, um examinador treinado 
e calibrado aplicou um questionário estruturado em 
uma amostra de 250 sujeitos. Tal questionário coletou 
as seguintes variáveis: “tipo de escova dental” e 
“número de escovações dentárias ao dia”. Após a 
entrevista, os participantes do estudo foram examinados, 
para que fosse registrado o número de dentes com 
recessão gengival.  
Qual o delineamento dessa pesquisa?  

 
(A) Caso-controle. 
(B) Ecológico. 
(C) Ensaio Clínico Randomizado. 
(D) Longitudinal. 
(E) Transversal.  

 

66. Assinale a alternativa que identifica corretamente o 
princípio que se caracteriza pela oferta de cuidado, 
reconhecendo as diferenças nas condições de vida e 
saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, 
considerando que o direito à saúde passa pelas dife-
renciações sociais e deve atender à diversidade, 
ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, 
gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação 
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condi-
ção socioeconômica, escolaridade ou limitação física, 
intelectual, funcional, entre outras, com estratégias 
que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão 
social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização 
ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia 
e na situação de saúde. 

 
(A) Princípio do acolhimento 
(B) Princípio da equidade 
(C) Princípio da humanização 
(D) Princípio da integralidade  
(E) Princípio da universalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista a 
Política Nacional de Atenção Básica. 

 
I - A população adscrita por uma equipe de Atenção 

Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) deve ser 
de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu 
território. Além dessa faixa populacional, podem 
existir outros arranjos de adscrição, conforme 
vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária, 
facultando aos gestores locais, conjuntamente com 
as equipes que atuam na Atenção Básica e Conse-
lho Municipal ou Local de Saúde, a possibilidade 
de definir outro parâmetro populacional de respon-
sabilidade da equipe, de acordo com as especificida-
des do território, assegurando-se a qualidade do 
cuidado. 

II - Para que possa atingir seu potencial resolutivo, 
basta alocar 2 (duas) equipes por UBS (Atenção 
Básica ou Saúde da Família) 

III - Fica estipulado para cálculo do teto máximo de 
equipes de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da 
Família (eSF), com ou sem os profissionais de 
saúde bucal, pelas quais o Município e o Distrito 
Federal poderão fazer jus ao recebimento de 
recursos financeiros específicos, a seguinte 
fórmula: população/2.000. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

68. “Constitui-se em um conjunto de propostas de condu-
tas terapêuticas articuladas para um sujeito individual 
ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma 
equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessá-
rio. Geralmente é dedicado a situações mais complexas 
e representa um momento em que toda a equipe 
compartilha opiniões e saberes na tentativa de ajudar a 
entender o sujeito com alguma demanda de cuidado 
em saúde e, consequentemente, para a definição de 
propostas de ações.” 

 
Assinale a alternativa que apresenta o conceito 
expresso na definição acima. 

 
(A) Apoio institucional 
(B) Clínica ampliada  
(C) Intersetorialidade 
(D) Projeto de saúde no território 
(E) Projeto terapêutico singular  
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69. Considere as afirmações abaixo sobre Atenção Básica. 
 

I - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desen-
volvida por meio de práticas de cuidado integrado 
e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em 
território definido, sobre as quais as equipes 
assumem responsabilidade sanitária. Constitui a 
principal porta de entrada, além de coordenar o 
cuidado e ordenar as ações e serviços disponibili-
zados na Rede de Atenção à Saúde. 

II - A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 
Básica é condição essencial para o alcance de 
resultados que atendam às necessidades de saúde 
da população na ótica da integralidade da atenção 
à saúde, visando a estabelecer processos de trabalho 
que considerem os determinantes, os riscos e 
os danos à saúde, na perspectiva da intra e inter-
setorialidade. 

III - Todos os estabelecimentos de saúde que prestem 
ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do 
SUS, serão denominados Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Todas as UBS são consideradas potenciais 
espaços de educação, formação de recursos huma-
nos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e 
avaliação tecnológica para a RAS. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. Considere as afirmações abaixo sobre os indicadores 
de saúde bucal propostos no Índice de Desempenho do 
Sistema Único de Saúde (IDSUS).  

 

I - O indicador de Cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Saúde Bucal tem como denominador 
a população residente do município, e o parâmetro 
é 100% de cobertura, considerando-se uma equipe 
de Saúde Bucal da Atenção Básica para cada grupo 
de 3.000 habitantes no ano avaliado. 

II - A média da ação coletiva de escovação dental 
supervisionada tem como fontes o SIA/SUS e o 
IBGE, assumindo como parâmetro 8 participantes 
por 100 habitantes – média dos municípios cobertos 
por equipes de Saúde Bucal ou equipes de 
THD/ACD maior que 60%. 

III - A proporção de exodontia em relação aos procedi-
mentos odontológicos tem em seu numerador o 
número de pessoas participantes na ação coletiva de 
escovação dental supervisionada no período de 12 
meses, em um munícipio, dividido por 12 e multi-
plicado por 100. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 
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71. Assinale a alternativa correta em relação ao disposto 
no artigo 5º da Constituição da República. 

 
(A) Aos autores pertence o direito exclusivo e perpétuo 

de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros. 

(B) A criação de associações e de cooperativas depende 
de autorização estatal. 

(C) As entidades associativas, independentemente de 
autorização expressa, têm legitimidade para repre-
sentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 

(D) Ninguém pode, em nenhuma hipótese, ser privado 
de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política. 

(E) Os direitos e garantias expressos na Constituição 
da República não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Fede-
rativa do Brasil seja parte. 

 

72. Assinale a alternativa correta em relação ao disposto 
na Constituição da República sobre saúde. 

 
(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso restrito e seletivo às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(B) As ações e os serviços de saúde são de relevância 
pública, razão por que devem ser sempre execu-
tados diretamente pelo Poder Público. 

(C) As ações e os serviços públicos de saúde integram 
uma rede centralizada e horizontalizada. 

(D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 
outras atribuições, colaborar na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

(E) Somente nos casos excepcionais previstos em lei é 
admitida a comercialização de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Assinale a alternativa correta em relação ao disposto 
na Lei Federal nº 8.080/1990. 

 
(A) A saúde é um direito fundamental do cidadão, 

podendo o Estado prover as condições indispensá-
veis ao seu pleno exercício. 

(B) As ações e os serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), organizam-se de 
forma nacionalizada e horizontalizada em níveis de 
complexidade crescente, mediante participação 
preponderante da iniciativa privada. 

(C) Aplica-se aos consórcios administrativos intermuni-
cipais o princípio da direção múltipla, e os respec-
tivos atos constitutivos disporão sobre sua obser-
vância. 

(D) As comissões intersetoriais têm a finalidade de 
articular políticas e programas de interesse para a 
saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(E) À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, em seu âmbito administrativo, incumbe 
elaborar normas técnicas e estabelecer de padrões 
de qualidade e parâmetros de custos que caracte-
rizam a assistência à saúde. 

 

74. Assinale a alternativa correta em relação ao Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena estatuído na Lei Federal 
nº 8.080/1990. 

 
(A) Cabe aos Estados, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

(B) Os Estados, os Municípios e outras instituições 
governamentais e não-governamentais poderão 
atuar preponderantemente no custeio e execução 
das ações. 

(C) As populações indígenas devem ter acesso garan-
tido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, secundária e 
terciária à saúde. 

(D) A critério discricionário da autoridade competente, 
poderá ser levada em consideração a realidade 
local e as especificidades da cultura dos povos 
indígenas para a configuração do respectivo modelo 
de atenção à saúde. 

(E) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, centralizado, horizontalizado e 
nacionalizado. 
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75. Assinale a alternativa correta em relação às regras 
sobre participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) dispostas na Lei Federal 
n º 8.142/1990. 

 
(A) A instituição de Fundo de Saúde é facultativa para 

os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, 
inclusive para receberem recursos da União. 

(B) É vedado aos Municípios estabelecer consórcio 
para execução de ações e serviços de saúde, 
remanejando recursos entre si.  

(C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
têm sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento padronizado, editado pelo 
Ministério da Saúde. 

(D) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 
deliberativo, sendo órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 

(E) A Conferência de Saúde se reúne ordinariamente a 
cada dois anos para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 

76. Assinale a alternativa correta em relação às regras 
previstas na Lei Complementar Federal nº 141/ 2012. 

 
(A) Os recursos da União transferidos aos demais 

entes da Federação e movimentados, até a sua 
destinação final, devem ser creditados em contas 
específicas mantidas em instituição financeira 
oficial federal. 

(B) O Fundo de Saúde, instituído por decreto e mantido 
em funcionamento pela administração direta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, constituir-se-á em unidade orçamentária e 
gestora dos recursos destinados a ações e serviços 
públicos de saúde.  

(C) É obrigatória a prévia celebração de convênio para 
a transferência de recursos do Fundo Nacional de 
Saúde aos Estados, destinados a despesas com as 
ações e os serviços públicos de saúde, de custeio 
e capital. 

(D) As transferências de recursos dos Estados para os 
Municípios destinadas a financiar ações e serviços 
públicos de saúde são realizadas diretamente às 
respectivas Secretarias de Saúde, para subse-
quente repasse aos Fundos Municipais de Saúde. 

(E) Os Estados e os Municípios que estabelecerem 
consórcios para a execução conjunta de ações e 
serviços de saúde não poderão remanejar entre si 
parcelas dos recursos dos Fundos de Saúde 
derivadas de transferências obrigatórias. 

 
 
 
 
 

77. Assinale a alternativa correta em relação às definições 
estabelecidas no Decreto Federal nº 7.508/2011. 

 
(A) Mapa da Saúde é o espaço geográfico contínuo, 

constituído por agrupamentos de Municípios limí-
trofes, com a finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde. 

(B) Rede de Atenção à Saúde é o acordo de colabora-
ção firmado entre entes federativos com a finali-
dade de organizar e integrar as ações e os serviços 
de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. 

(C) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica é o docu-
mento que estabelece: critérios para o diagnóstico 
da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 
preconizado, com os medicamentos e demais pro-
dutos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; 
e o acompanhamento e a verificação dos resulta-
dos terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores 
do SUS. 

(D) Comissões Intergestores são os serviços de aten-
dimento inicial à saúde do usuário no SUS. 

(E) Serviços Especiais de Acesso Aberto são o conjunto 
de ações e serviços de saúde articulados em níveis 
de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

 

78. Assinale a alternativa correta em relação às regras 
previstas na Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul sobre saúde. 

 
(A) A repartição dos recursos financeiros transferidos 

pelo Estado aos Municípios tem como critérios 
prioritários o número de habitantes e as condições 
de execução das ações e dos serviços públicos de 
saúde dos Municípios. 

(B) É vedado ao Estado conceder estímulos especiais 
às pessoas físicas que doarem órgãos passíveis de 
transplante quando de sua morte. 

(C) A organização, o financiamento, o controle e a 
gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do 
Estado, bem como do Sistema Estadual de Infor-
mações em Saúde, é matéria reservada à lei ordi-
nária. 

(D) O dever do Estado, garantido por adequada política 
social e econômica, exclui o dever do indivíduo, da 
família e de instituições e empresas que produzam 
riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coleti-
vidade. 

(E) O Estado pode destinar recursos públicos, sob forma 
de auxílio ou subvenção, a entidades privadas com 
fins lucrativos. 
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79. É vedada a acumulação de carga horária superior a 
____________ semanais ao profissional cadastrado em 
equipes ou serviços da APS, sob pena de suspensão da 
transferência do incentivo financeiro. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do trecho acima, tendo em vista a Portaria de 
Consolidação nº 1, de 02 de junho de 2021, do Minis-
tério da Saúde/Secretaria de Atenção Primária à Saúde, 
que dispõe sobre a Consolidação das normas sobre 
Atenção Primária à Saúde. 

 
(A) 20 horas 
(B) 30 horas 
(C) 40 horas 
(D) 50 horas 
(E) 60 horas 

 

80. Assinale a alternativa que indica modalidade de política 
de atenção a agravos específicos prevista na Portaria 
de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, do 
Ministério da Saúde, relativa às normas sobre as políticas 
nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. 

 
(A) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 
(B) Política Nacional de Atenção em Oftalmologia 

(PNAO) 
(C) Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) 
(D) Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) 
(E) Política Nacional de Medicamentos (PNM) 

 

81. De acordo com as normas da Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988) relativas aos direitos e às 
garantias fundamentais, sempre que alguém sofrer ou 
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder, conceder-se-á 

 
(A) habeas data. 
(B) mandado de injunção. 
(C) habeas corpus.  
(D) mandado de segurança individual. 
(E) mandado de segurança coletivo. 

 

82. Nos termos da Constituição da República Federativa do 
Brasil (1988), nos crimes de responsabilidade, admitida 
a acusação pela Câmara de Deputados, o Presidente 
da República será processado e julgado pelo 

 
(A) Superior Tribunal de Justiça.  
(B) Senado Federal.  
(C) Supremo Tribunal Federal.  
(D) Conselho Nacional de Justiça. 
(E) Conselho da República. 

 
 
 
 
 

83. De acordo com o Sistema Tributário Nacional estabelecido 
na Constituição da República Federativa do Brasil (1988), 
é correto afirmar que a competência para a instituição 
do imposto sobre 

 
(A) produtos industrializados é da União. 
(B) transmissão causa mortis e doação de quaisquer 

bens ou direitos é dos Municípios. 
(C) propriedade predial e territorial urbana é dos 

Estados. 
(D) grandes fortunas é da União, dos Estados e do 

Distrito Federal. 
(E) a circulação de mercadorias é dos Estados e 

Municípios. 
 

84. Nos termos da Constituição da República Federativa do 
Brasil (1988), a seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os 
direitos relativos 

 
(A) ao trabalho, à moradia e ao transporte. 
(B) à educação, ao lazer e à saúde.  
(C) à alimentação, à educação e à moradia. 
(D) à saúde, à previdência e à assistência social.  
(E) à segurança, ao lazer e à proteção à maternidade. 

 

85. Qual a modalidade de licitação introduzida pela Lei 
Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, não prevista 
nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
10.520, de 17 de julho de 2002? 

 
(A) Pregão. 
(B) Concurso. 
(C) Concorrência. 
(D) Diálogo competitivo. 
(E) Leilão. 
 

86. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 
para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis 
inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer 
o maior lance, adotar-se-á 

 
(A) leilão.  
(B) tomada de preço.  
(C) convite.  
(D) concurso.  
(E) concorrência. 
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87. Considere as afirmações abaixo sobre o Sistema Nacional 
de Promoção de Igualdade Racial (Sinapir), instituído 
pela Lei Federal nº 12.288 (Estatuto da Igualdade 
Racial), de 20 de julho de 2010. 

 
I - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão participar do Sinapir mediante adesão. 
II - O Poder Público Federal incentivará a participação 

da sociedade e da iniciativa privada no Sinapir. 
III - A formulação de políticas destinadas a combater os 

fatores de marginalização e a promover a integração 
social da população negra constitui um dos objetivos 
do Sinapir. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

88. Nos termos da Lei Federal nº 12.888 (Estatuto da 
Igualdade Racial), de 20 de julho de 2010, o acesso 
universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
para promoção, proteção e recuperação da saúde da 
população negra será de responsabilidade dos órgãos 
e instituições públicas da administração direta e indireta 

 
(A) somente federais.  
(B) somente federais e estaduais.  
(C) somente federais e municipais. 
(D) somente federais, estaduais e municipais.  
(E) federais, estaduais, distritais e municipais. 

 

89. Nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto 
de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher e dá outras provi-
dências, a conduta que ofenda a integridade física ou 
a saúde corporal da mulher configura 

 
(A) violência física. 
(B) violência patrimonial. 
(C) violência sexual. 
(D) violência moral. 
(E) violência psicológica. 

 

90. Nos termos da Lei Estadual nº 15.612, de 06 de maio 
de 2021, que dispõe sobre o processo administrativo 
do Estado do Rio Grande do Sul, concluída a instrução 
do processo, a Administração deverá decidir no prazo 
de até 

 
(A) 30 (trinta) dias, improrrogável.  
(B) 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, 

havendo motivo justificado.  
(C) 45 (quarenta e cinco) dias, improrrogável. 
(D) 60 (sessenta) dias, improrrogável. 
(E) 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), 

havendo motivo justificado. 
 

91. De acordo com a Lei Estadual nº 15.612, de 06 de maio 
de 2021, que dispõe sobre o processo administrativo 
do Estado do Rio Grande do Sul, terão prioridade na 
tramitação, em qualquer órgão, os procedimentos admi-
nistrativos em que figure como parte ou interessado 

 

(A) pessoa com idade igual ou superior a 55 (cinquenta 
e cinco) anos. 

(B) pessoa jurídica.  
(C) pessoa com deficiência, física ou mental.  
(D) pessoa residente no exterior.  
(E) pessoa com tuberculose, desde que a doença tenha 

sido contraída antes do início do procedimento 
administrativo. 

 

92. De acordo com o Estatuto e Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do 
Sul (Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 03 de 
fevereiro de 1994), o prazo de validade do concurso 
público para investidura em cargo público de provi-
mento efetivo será de até 

 
(A) dois (2) anos, improrrogável. 
(B) três (3) anos, improrrogável. 
(C) quatro (4) anos, improrrogável. 
(D) dois (2) anos, prorrogável uma única vez, por 

igual período, no interesse da Administração. 
(E) dois (2) anos, prorrogável uma única vez, por um 

(1) ano, no interesse da Administração. 
 

93. _____________ é o retorno à atividade do servidor 
aposentado por invalidez, quando verificada, por junta 
médica oficial, a insubsistência dos motivos determi-
nantes da aposentadoria. 

 
Assinale a alternativa que completa, corretamente, a 
lacuna do trecho acima, de acordo com o Estatuto e 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar Estadual 
nº 10.098, de 03 de fevereiro de 1994). 

 
(A) Reintegração 
(B) Reversão 
(C) Promoção 
(D) Disponibilidade 
(E) Aproveitamento 

 

94. De acordo com o Decreto Estadual nº 55.718, de 12 de 
janeiro de 2021, que dispõe sobre a estrutura básica 
da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul, a Divisão das Políticas dos Ciclos da Vida está vincu-
lada ao 

 
(A) Departamento de Assistência Farmacêutica. 
(B) Departamento de Gestão de Tecnologias e Inovação. 
(C) Departamento de Atenção Primária e Políticas da 

Saúde. 
(D) Departamento Estadual de Sangue e Hemoderi-

vados. 
(E) Departamento Administrativo. 
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95. No editor de texto Google Docs, qual é o recurso utili-
zado para adicionar atalhos para partes específicas de 
documentos? 

 
(A) Link 
(B) Favorito 
(C) Sumário 
(D) Objetos vinculados 
(E) Marcadores e numeração 

 

96. Assinale qual a opção corresponde ao atalho de teclado 
no editor de texto Google Docs para o recurso de edição 
“Colar sem formatação”. 

 
(A) Ctrl + Shift +V 
(B) Alt + Shift + C 
(C) Ctrl + Alt + V 
(D) Alt + Enter 
(E) Ctrl + Shift + , 

 

97. Considere uma planilha do Google Planilhas, na qual a 
célula B1 contém o seguinte conteúdo: 
=ABS(SOMA(A1:A3:A9:A10)) 

 
Assinale a alternativa que apresenta o descritivo do 
resultado da operação realizada na célula B1. 

 
(A) O valor do resultado da soma do conteúdo de todas 

as células de A1 até A10, sendo usados os valores 
sem sinal das células A1, A3, A9 e A10. 

(B) O valor, sem sinal, do resultado da soma do conteúdo 
das células A1, A2, A3, A9 e A10. 

(C) O valor do resultado da soma dos valores absolutos 
do conteúdo das células A1, A2, A3, A9 e A10. 

(D) O valor, sem sinal, do resultado da soma do conteúdo 
de todas as células de A1 até A10. 

(E) A lista dos valores, sem sinal, do resultado da soma 
das células A1, A2 e A3 e da soma das células A9 
e A10. 

 

98. A figura a seguir mostra uma planilha no Excel 365 para Web. 
 

 
 

Em relação ao gráfico exibido na figura e considerando os dados exibidos nas colunas A e B, é possível afirmar que 
 

(A) o tipo do gráfico é de Dispersão com marcadores. 
(B) a Série “Linha 1” corresponde aos dados das células A2 até A11. 
(C) o formato da Série de nome “Linha 1” inclui o valor como conteúdo do rótulo de dados. 
(D) o gráfico apresenta duas séries, que correspondem às colunas A e B, respectivamente. 
(E) a Linha 2 corresponde a uma Linha de Tendência da série exibida no gráfico. 
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99. Considere as afirmações abaixo referentes ao Word 365 
para Web. 

 
I - Os arquivos locais podem ser editados no Word 

365 para Web sem necessidade de carregá-los 
para o OneDrive. 

II - A ferramenta “editor” permanece em execução 
mesmo quando o painel do editor estiver fechado. 

III - No menu para salvar o arquivo é possível mudar o 
nome do arquivo e abrir o Histórico de Versões. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

100. Considere as seguintes afirmações relativas à utilização 
do Microsoft OneDrive. 

 
I - Para utilizar o disco virtual do Microsoft OneDrive 

é necessário fazer login no computador local com 
uma conta pessoal ou corporativa da Microsoft. 

II - Nas configurações do OneDrive, ao desmarcar uma 
pasta para sincronização com o computador, a 
pasta e seu conteúdo serão removidos do compu-
tador e do disco virtual OneDrive. 

III - Ao compartilhar um arquivo no OneDrive, é possível 
permitir a abertura apenas no modo de revisão, 
modo esse em que os usuários com quem se 
compartilha só podem deixar comentários ou 
sugestões. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO: 

 
 
Considere o texto que segue. 
 

“O SUS, tal como estabelecido nos dias atuais, é decorrente de uma história que se confunde 
com a nossa história.”  

No início do século XXI, os serviços públicos de saúde estão descentralizados e com direção única 
em cada esfera de governo. As atividades de promoção da saúde e de prevenção de doenças contemplam 
a totalidade da população brasileira e são exercidas em todo o território nacional. Algumas conquistas 
na luta contra as doenças são mantidas e aperfeiçoadas, como, por exemplo, o uso das vacinas no 
combate a doenças transmissíveis, e outras, como o combate à malária na região norte do país, têm 
avanços e recuos. Ainda, outras doenças exigem ações sob a forma de programas com metas claras e 
definidas e um serviço que integre promoção de saúde, prevenção de doença, diagnóstico, tratamento 
e recuperação. Apesar do avanço no desenvolvimento de atividades para a solução de necessidades do 
setor de saúde no Brasil, há problemas que persistem em nosso meio, debilitando trabalhadores e 
ceifando vidas. 
 
Texto adaptado de: BONOW, Germano Mostardeiro. O Sistema Único de Saúde (SUS). In: QUEVEDO, E. R; POMATTI, A. B. (org.). Museu de 
História da Medicina – MUHM: um acervo vivo que se faz ponte entre o ontem e hoje. Porto Alegre: Evangraf, 2016. p. 95-110. 
 

 

 

 
 
Instruções: 
 
1. O texto elaborado deve abordar o tema proposto. Deve ter caráter dissertativo com uma ideia principal 
e argumentos que a sustentem por meio de apresentação, desenvolvimento e desfecho. Além da 
abordagem do tema e do caráter dissertativo, estarão sob avaliação outros aspectos, como ponto de vista 
claramente explicitado e criativo; coesão e coerência textuais; frases complexas e vocabulário variado, bem 
como a expressão na língua padrão escrita do português brasileiro. 
 
2. Apresente um título para sua redação na primeira linha da Folha de Resposta para a Redação. 
 
3. A versão final do texto deve ter, no mínimo, 20 (vinte) linhas, excluindo-se o título, e, no máximo, 
60 (sessenta) linhas. A não observância do número mínimo e máximo de linhas poderá acarretar nota 
zero na redação (cf. subitem 4.1.1.1 do edital). 
 
4. O texto definitivo deve ser escrito, preferencialmente, com caneta esferográfica de tinta azul. A letra 
deve ser legível e de tamanho regular. 
 
5. Não insira assinatura, rubrica, marcas, sinais ou qualquer outra forma de identificação além da solicitada, 
fora do campo próprio, sob pena de eliminação. 

 
  

Você deverá elaborar uma redação sobre o tema:  
Que pontos críticos persistem na tarefa de proporcionar boas condições de 

saúde para a população brasileira? 
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