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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA, RO.  
 
EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO.  
                                                                                                                  
CARGO: BIOQUÍMICO - SAÚDE.   
  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer 
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no 
local, onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular 
desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser 
eliminado deste Concurso Público de Provas e Títulos.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá 
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 40 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita 
atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a 
prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta e da redação. 
 
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Leia o texto a seguir, no qual foi inserido, intencionalmente, um erro de grafia e responda às próximas 
cinco questões. 
 
A criança em primeiro lugar. (Câmara dos Deputados). 
 
Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com 
a definição de quem é criança e quem é adolescente: a criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade 
incompletos e o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos; o adulto tem mais de 18. 
Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí! A família, 
a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. Anote aí: você tem direito à vida, saúde, 
alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e 
convivencia familiar e comunitária. A lista é grande!  
 
01. Para que a ortografia oficial da Língua Portuguesa seja respeitada, será necessário corrigir qual 
palavra? 
a) Resumão. 
b) Faixa. 
c) Convivencia. 
d) Bem-estar. 
 
02. As palavras do texto (logo, até, quem, comunitária) são respectivamente: 
a) Advérbio, conjunção, pronome, adjetivo. 
b) Preposição, conjunção, pronome, substantivo. 
c) Preposição, preposição, substantivo, adjetivo. 
d) Advérbio, preposição, pronome, adjetivo. 
 
03. No texto “... e o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos ...”, temos: 
a) Oração coordenada sindética aditiva. 
b) Oração coordenada assindética. 
c) Oração subordinada adverbial final. 
d) Oração coordenada sindética conclusiva. 
 
04. De acordo com a publicação “A criança em primeiro lugar”, os termos (12, 18, primeiro) são: 
a) Numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo. 
b) Numeral cardinal, numeral cardinal, numeral ordinal. 
c) Numeral ordinal, numeral ordinal, numeral cardinal. 
d) Numeral ordinal, numeral ordinal, numeral fracionário. 
 
05. O artigo “A criança em primeiro lugar” tem os verbos em um só determinado modo verbal, porque: 
a) Exprime um fato irreal, provável, duvidoso. 
b) Indica ordem, pedido, exortação, súplica. 
c) Expressa um fato certo, real, verdadeiro. 
d) Mostra o processo verbal de modo vago, geral. 
 
06. Quanto às variações linguísticas, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta: 
(  ) Variação diafásica: a língua apresenta mudanças dentro da linha do tempo, normalmente isso acontece 
ao longo de um determinado período de tempo e pode ser identificado quando se comparam dois estágios 
de uma língua, é interessante dizer que o meio rural ainda conserva uma linguagem com traços antigos, as 
mudanças mais visíveis se dão no léxico e na semântica. 
(  ) Variação diatópica: a língua apresenta mudanças de região para região, o sotaque (pronúncia típica de 
uma região) é o principal acusador do lugar onde determinado indivíduo vive, mas a peculiaridade se 
estende também ao vocabulário, sentido das palavras, estrutura sintática etc. 
( ) Variação diastrática: a língua apresenta mudanças em camadas sociais diferentes (nível 
socioeconômico) e grupos sociais diversos (profissionais da mesma área, surfistas, funkeiros, políticos, 
comediantes etc); as gírias e os jargões se destacam entre os grupos sociais ligados a uma profissão ou 
não; chamamos de tecnoleto a linguagem que se vale de termos técnicos compartilhados por um grupo 
(jargão) que pertence a uma mesma área de conhecimento profissional (o economês, o juridiquês, o 
cientifiquês etc); chamamos de socioleto a linguagem compartilhada por um grupo com características 
sociais em comum. 
( ) Variação diacrônica: a língua apresenta mudanças em função do contexto, das circunstâncias, da 
situação comunicativa, um falante varia o uso da língua se está em um ambiente familiar, profissional, 
formal, informal etc, considerando o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são os 
receptores. 
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a) F – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – V – V. 
 
07. Considere os itens sobre as definições das funções da linguagem e aponte a alternativa correta:  
I- O eu do texto é o centro da mensagem, na qual ele destaca seus próprios sentimentos, expressa suas 
emoções, impressões, atitudes, expectativas. É um texto pessoal, cercado de subjetividade, é a linguagem 
das músicas românticas, dos poemas líricos e afins. Algumas marcas gramaticais indicam que tal função é 
a predominante no texto: verbos e pronomes de 1ª pessoa, frases exclamativas, certas interjeições, 
vocativos, reticências, termos e expressões modalizadoras. (Função emotiva, ou expressiva.)  
II- O receptor é o centro da mensagem, na qual ele é estimulado, provocado, seduzido, amparado. 
Normalmente o interlocutor é conduzido a adotar uma determinada postura, é um texto, quase sempre, 
claro e objetivo e visa à persuasão. Algumas marcas gramaticais: verbos e pronomes de 2ª pessoa (ou 3ª 
pessoa – você), vocativos, imperativos, perguntas ao interlocutor etc. (Função referencial, ou denotativa.) 
III- A mensagem por si é posta em relevo, mais do que seu conteúdo, o destaque dela se encontra na 
forma como ela é construída, criativa e inusitadamente. Essa função usa vários recursos gramaticais: 
figuras de linguagem, conotação, neologismos, construções estruturais não convencionais, polissemia 
etc. (Função poética.) 
IV- O código usado para estabelecer comunicação é o centro da mensagem, no sentido de que ele é 
instrumento de explicação de si mesmo, usa-se um signo para explicar a si próprio. Essa função busca 
esclarecer, refletir, discutir o processo discursivo, em um ato de comunicação em que se usa a linguagem 
para falar sobre ela própria. (Função metalinguística.) 
V- O referente é o centro da mensagem, destaca-se o objeto, o assunto da mensagem de forma clara e 
objetiva. Algumas marcas gramaticais e discursivas: uso da 3ª pessoa, denotação, impessoalidade, 
precisão, frases declarativas. (Função conativa, ou apelativa.) 
a) Apenas I, IV e V. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas II, IV e V. 
d) Apenas III, IV e V. 
 
08. Assinale a alternativa em que o sujeito é indeterminado. 
a) Havia poucas pessoas aqui. 
b) Não consigo deixar as responsabilidades de lado. 
c) Criticaram-nos na reunião de ontem. 
d) Alguém escondeu a minha carteira. 
 
09. Das orações abaixo, só não há predicativo em: 
a) Nós somos dez lá em casa. 
b) Meu filho se tornou um grande médico. 
c) O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. 
d) Comprei uma blusa para mim. 
 
10. Observe as orações a seguir e quanto ao sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preencha   
corretamente as lacunas. 
Recorri ____ minha mãe. 
Tomou o remédio gota ____ gota. 
Vendo o tubarão, o banhista voltou ____ terra. 
Gaivotas voavam rente ____ terra. 
a) a – a – a – à. 
b) a – a – à – à. 
c) a – a – a – a. 
d) à – a – a – a. 
 
11. Em se tratando de versificação, assinale a alternativa incorreta. 
a) Escansão poética é a análise da estrutura rítmica de um poema. 
b) Os versos que não obedecem a nenhuma regra são chamados versos livres. 
c) Chamamos emparelhadas as rimas que se sucedem duas a duas (AABB), opostas as que se opõem (ABBA) e 
mistas as que se alternam (ABAB). 
d) As rimas de um poema podem ser classificadas em internas ou externas. Rima interna é aquela que acontece 
dentro do verso. Rima externa é a que acontece no final do verso. 
 
12. Associe as colunas de acordo com as figuras de linguagem e assinale a alternativa correta: 
 
COLUNA I. 
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A) Metáfora. 
B) Comparação. 
C) Prosopopeia. 
D) Antítese.  
E) Hipérbole. 
F) Eufemismo. 
G) Pleonasmo. 
 
COLUNA II. 
1- Foi inaugurada uma escola para crianças especiais. 
2- Amar é mudar a alma de casa. (Mário Quintana). 
3- Como beber dessa bebida amarga / Tragar a dor, engolir a labuta. (Chico Buarque). 
4- A Lua assistia ao amor dos namorados. 
5- És na minha vida como um luminoso poema que se lê comovidamente. (Manuel Bandeira). 
6- Estou morto de saudades. 
7- Antes, todos os caminhos iam / agora todos os caminhos vêm. (Mário Quintana). 
a) A (2) – B (3) – C (4) – D (6) – E (7) – F (1) – G (5). 
b) A (5) – B (2) – C (4) – D (7) – E (1) – F (6) – G (3). 
c) A (2) – B (5) – C (4) – D (7) – E (6) – F (3) – G (1). 
d) A (2) – B (5) – C (4) – D (7) – E (6) – F (1) – G (3). 
 
13. Sobre o correto uso, ou não, do hífen, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa certa: 
(  ) Não se emprega o hífen nos elementos repetidos, com ou sem alternância  vocálica ou consonântica. 
( ) O hífen é empregado quando o primeiro elemento terminar por vogal igual à que inicia o segundo 
elemento. 
( ) No caso de o primeiro elemento terminar por vogal diferente daquela que inicia o segundo elemento, 
não se emprega o hífen. 
( ) Em formações com os prefixos có-, pró-, pré- e re-, estes são aglutinados com o segundo elemento 
mesmo quando iniciado por o ou e. 
( ) Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento terminar por consoante igual à que inicia o segundo 
elemento. 
( ) Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento terminar com acentuação gráfica, como em pós, pré e 
pró. 
( ) Não se emprega o hífen quando o primeiro elemento termina por b (ab-, ob-, sob-, sub-), ou d (ad-) e o 
segundo elemento começa por b ou r. 
a) V – F – V – V – V – V – F. 
b) F – V – V – V – V – V – F. 
c) F – V – F – V – V – V – F. 
d) V – V – V – V – V – V – V. 
 
14. O Jeca Tatu, que desponta no artigo “Velha Praga”, incluído em Urupês, é o símbolo do atraso e 
ignorância do homem rural paulista, responsável pela devastação das matas da Mantiqueira, pela prática 
agrícola da queimada (coivara) e pela decadência da agricultura da região. O Jeca foi tomado como 
símbolo nacionalista em discurso famoso de Rui Barbosa, no Senado, transformou-se depois, em garoto-
propaganda de um conhecido fortificante, o Biotônico Fontoura.  
Posteriormente, o autor reconhece que o Jeca Tatu, embora possuísse todos os defeitos que apontou, 
ainda era a melhor coisa que o Brasil possuía. Em 1947, em outro livrinho. O Zé Brasil, o autor retoma a 
figura do Jeca, mas em outra perspectiva: o sistema econômico brasileiro é o culpado de tudo, tudo 
pertence a uns poucos homens, e os milhões de jecas-tatus e zés-brasis é que pagam... Jeca Tatu 
simboliza a situação do caipira brasileiro, abandonado pelos poderes públicos às doenças, ao atraso 
econômico, educacional e à indigência política. Jeca Tatu, um caipira de barba rala e calcanhares 
rachados, porque não gostava de usar sapatos, era pobre, ignorante e avesso aos hábitos de higiene 
urbanos. Morava na região do Vale do Paraíba (SP), distinta por seu atraso, naquela época. 
O criador da personagem Jeca Tatu é: 
a) Rui Barbosa. 
b) Monteiro Lobato.                                      
c) Euclides da Cunha. 
d) Lima Barreto. 
 
15. Riobaldo, um velho fazendeiro, ex-jagunço, conta sua experiência de vida a um interlocutor, que jamais 
tem a palavra e cuja fala é apenas sugerida. 
Conta histórias de vingança, seus amores, perseguições, lutas pelos sertões de Minas, Goiás e sul da 
Bahia, tudo isso entremeado de reflexões. As demais personagens falam pela boca de Riobaldo, valendo-
se de seu estilo de narrar e de suas características linguísticas individuais. 
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As histórias vão sendo emendadas, articulando-se com a preocupação do narrador de discutir a existência 
ou não do diabo, de que depende a salvação de sua alma. 
Ocorre que, em sua juventude, para vencer seu grande inimigo Hermógenes, Riobaldo parece ter feito um 
pacto com o demo. Embora em muitos momentos isso pareça evidente, a existência ou não deste pacto, 
fica por conta das interpretações do leitor.  
Depois de algum tempo, os acontecimentos se tornam confusos na mente do narrador, impedindo-o de 
separar o falso do verdadeiro, o vivido do imaginado. 
Além dos casos ligados à busca de Hermógenes e Ricardão, assassinos do chefe Joca Ramiro, e que 
constituem um dos fios da narrativa, existe também o plano amoroso, centrado nas relações existentes 
entre Riobaldo e Diadorim. O amor por Diadorim é motivo de grandes preocupações para o narrador. Na 
verdade, Riobaldo conhece Diadorim como homem, o valente guerreiro Reinaldo, e só fica sabendo de sua 
identidade feminina no final da luta, quando Diadorim é morto por Hermógenes. No final da narrativa, a 
revelação de que Diadorim era mulher, aparecem as evidências da dor de Riobaldo pela sua morte e a 
certeza de seu amor. 
Trata-se da obra: 
a) Sagarana. 
b) A cidade sitiada. 
c) Caminhos cruzados. 
d) Grande Sertão: Veredas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 

Leia o trecho a seguir, da notícia publicada por BBC News | Brasil, em 02 de março de 2020, e responda à 
próxima questão. 
 
Como epidemia de coronavírus pode ter efeito positivo no meio ambiente 
Redação 
Da BBC News Mundo 
 

 
O coronavírus tem reduzido as emissões de dióxido de carbono na China 

 
O alívio provavelmente será momentâneo, e sua causa é uma má notícia. Mas uma das consequências 
inesperadas do surto do novo coronavírus foi o ar mais limpo e a redução das emissões de gases que 
contribuem para as mudanças climáticas. 
 
O fechamento de fábricas e lojas na China, ao lado das restrições de viagens para lidar com a epidemia da 
Covid-19, resultaram em um declínio substancial no consumo de combustíveis fósseis no país asiático. 
 
Esse processo produziu uma queda de pelo menos 25% nas emissões de dióxido de carbono (CO₂) da 
China, segundo cálculos de Lauri Myllyvirta, do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (Crea), com 
sede nos Estados Unidos. 
 
"A demanda por eletricidade e produção industrial (da China) permanece bem abaixo dos níveis normais, 
segundo vários indicadores", disse Myllyvirta em uma análise publicada no portal especializado Carbon 
Brief, no fim de fevereiro. 
 
"É provável que isso tenha eliminado um quarto ou mais das emissões de CO₂ do país nas duas semanas 
seguintes ao feriado do Ano Novo chinês, período em que a atividade normalmente seria retomada", disse 
o especialista. 
 
E, por enquanto, a tendência permaneceu: Myllyvirta estima que, nas últimas três semanas, a China emitiu 
150 milhões de toneladas métricas (mtm) de CO₂ a menos que no mesmo período do ano passado. 
[...] 
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(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51682790, acesso em 02 de março de 2020). 
 
16. Apesar do trecho citado, é sabido que a íntegra da notícia traz mais informações. Sobre elas, leia os 
itens e assinale a alternativa correta: 
I- Para permitir um retorno mais rápido às fábricas localizadas nas áreas menos afetadas, autoridades 
chinesas organizaram aviões, trens e ônibus especiais. Além disso, medidas destinadas a estimular a 
economia podem acabar por reverter a baixa no consumo de combustíveis fósseis e, portanto, empurrar 
as emissões acima das médias históricas, como aconteceu após a crise financeira global e a recessão 
econômica de 2015. 
II- "A mudança nas emissões de CO₂ não é permanente. E, no plano geral, não será visível em nossas 
emissões totais", diz Joeri Rogelj, especialista em mudanças climáticas e meio ambiente, da Universidade 
Imperial College, de Londres. 
III- A redução de emissão de CO₂ é considerada significante, também, para diminuição da propagação da 
Covid-19, uma vez que, foi comprovado que o vírus, pode ser transmitido através da emissão de gases 
como o CO₂. 
a) Todos estão corretos. 
b) Apenas I está correto. 
c) Apenas I e II estão corretos. 
d) Apenas II e III estão corretos. 
 
17. De acordo com o site do IBGE, a população estimada em Chupinguaia, RO, em 2019, é de: 
a) 3.919 pessoas. 
b) 8.001 pessoas. 
c) 11.182 pessoas. 
d) 35.854 pessoas. 
 
18. Segundo a Lei Complementar nº 2, de 22 de junho de 2012, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Municipais de Chupinguaia, RO, das autarquias e das fundações públicas municipais, 
precisamente em seu art. 17, são competentes para dar posse: 
I- O Prefeito. 
II- O Secretário Municipal de Administração, mediante delegação. 
III- O Secretário Municipal de Administração, livremente. 
IV- O Presidente da Câmara dos Vereadores. 
Marque a alternativa correta, quanto aos itens. 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas I e III estão corretos. 
c) Apenas II e IV estão corretos. 
d) Apenas II e III estão corretos. 
 
19. Uma planilha eletrônica é uma folha de cálculo, disposta em forma tabular, onde podem ser efetuados, 
rapidamente, vários tipos de cálculos matemáticos, simples ou complexos. Atualmente, o Excel é o 
software de planilha eletrônica mais frequentemente utilizado. Acerca do mesmo, é incorreto afirmar: 
a) Quando se cria um novo arquivo no Excel, ele é chamado, por padrão, de Pasta1. 
b) O Excel possui uma capacidade limitada de linhas e colunas. 
c) O endereço de uma célula é formado pelas letras de sua coluna e pelos números de sua linha. 
d) Os Atalhos de Modo de Exibição exibem apenas, por padrão, o Modo de Exibição Normal e o Modo de Exibição 
de Layout de Página. 
 
20. Qual elemento gráfico horizontal, localizado na parte superior do navegador, fornece a capacidade de 
alternar entre diferentes páginas da web em uma única instância do browser? 
a) Barra de Guias/Abas. 
b) Barra de Navegação. 
c) Barra de Endereço. 
d) Barra de Pesquisa. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

Nos termos do documento Carta dos direitos dos usuários da saúde / Ministério da Saúde. – 3. ed. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2011, refere às diretrizes do SUS e direitos dos usuários, responda às 
próximas duas questões.  
 
21. Analise os itens e marque a alternativa verdadeira:  
(i) Os órgãos de saúde deverão informar às pessoas sobre a rede SUS pelos diversos meios de 
comunicação. 
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(ii) Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem 
interrupção. 
(iii) As informações prestadas à população devem ser claras para propiciar sua compreensão por toda e 
qualquer pessoa. 
(iv) É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de 
continuidade do tratamento.  
Podemos afirmar que são corretos:   
a) Apenas os itens (i) e (v). 
b) Apenas os itens (ii) e (iii). 
c) Apenas os itens (iii) e (v). 
d) Todos os itens. 
 
22. Qual das alternativas é incorreta? 
a) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em 
condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema. 
b) Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, é da responsabilidade da direção e da 
equipe do serviço acolher, dar informações claras e encaminhá-las com privilégios. 
c) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, 
prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 
d) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como 
encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade. 
 
Conforme o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, responda às 
próximas duas questões. 
 
23. Qual alternativa refere-se à definição de Mapa da Saúde?  
a) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e 
pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 
b) Conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes 
federativos, de forma direta ou indireta. 
c) Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos 
Estados em articulação com os Municípios. 
d) São diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência 
e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. 
 
24. Indique a alternativa que completa corretamente a ideia do texto: 
Mediante justificativa técnica e de acordo com __________________________________, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde. 
a) o Ministério da Saúde 
b) as Comissões Intergestores 
c) o pactuado nas Comissões Intergestores  
d) as diretrizes do SUS 
 
25. ______________________________________________________ é um dos princípios organizativos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com este princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor 
são distribuídos entre os três níveis de governo, objetivando uma prestação de serviços com mais 
eficiência e qualidade e também a fiscalização e o controle por parte da sociedade. 
O termo que completa de forma correta a lacuna é: 
a) O Sistema de Informações do PNI 
b) A descentralização da gestão e das políticas da saúde no país 
c) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
d) A Comissão Intergestores Bipartite (CIB)  
 
26. Analise as afirmativas, sobre Princípios do SUS, depois assinale a alternativa correta:   
(i) A integridade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para 
isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 
tratamento e a reabilitação. 
(ii) O objetivo da universalização é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem 
direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. 
(iii) O princípio de equidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para 
assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e 
qualidade de vida dos indivíduos. 
a) É verdadeiro o que se afirma nos itens (i), (ii) e (iii). 
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b) É verdadeiro o que se afirma apenas nos itens (i) e (ii).  
c) É verdadeiro o que se afirma apenas no item (iii). 
d) É verdadeiro o que se afirma apenas no item (i). 
 
27. Analise as alternativas, sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e marque a incorreta.  
a) O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à 
população com a prevenção de doenças. 
b) Ao longo do tempo, a atuação do Programa Nacional de Imunizações alcançou consideráveis avanços ao 
consolidar a estratégia de vacinação nacional. 
c) O Programa Nacional de Imunizações foi institucionalizado em 1990, quando passou a coordenar, assim, as 
atividades de imunizações desenvolvidas rotineiramente na rede de serviços.  
d) O Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, 
adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. 
 
28. Ao usuário dos serviços de saúde é garantido: 
1- A obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre que justificados por sua situação de saúde. 
2- A não-submissão a nenhum exame de saúde pré-admissional, periódico, ou demissional, sem 
conhecimento e consentimento, exceto nos casos de risco coletivo. 
3- O recebimento, ou a recusa à assistência religiosa, psicológica e social. 
4- O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos 
de risco à saúde pública. 
Sobre isto, indique a alternativa verdadeira. 
a) São corretas todas as assertivas. 
b) São corretas apenas as assertivas 1 e 2. 
c) São corretas apenas as assertivas 2 e 3. 
d) São corretas apenas as assertivas 1 e 3. 
 
29. As cefalosporinas são antimicrobianos ß-lactâmicos de amplo espectro, classificados em gerações, 
que se referem à atividade antimicrobiana e características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Sobre 
este antibiótico e as gerações, correlacione a coluna I com a II e marque a alternativa com a sequência 
correta:  
 
COLUNA I. 
(1) Primeira geração. 
(2) Segunda geração. 
(3) Terceira geração. 
(4) Quarta geração. 
 
COLUNA II. 
( ) Cefalotina. 
( ) Cefepima. 
( ) Cefaclor. 
( ) Ceftriaxona. 
a) 3 – 2 – 4 – 1. 
b) 1 – 4 – 2 – 3. 
c) 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 1 – 3 – 2 – 4. 
 
30. Sobre a Cefalexina, é correto afirmar: 
a) Pertence à terceira geração das Cefalosporinas e são mais potentes contra bacilos gram-negativos facultativos, 
do que aos gram-positivos.  
b) Liga-se à fração 30S dos ribossomos inibindo a síntese proteica, ou produzindo proteínas defeituosas, 
utilizadas no tratamento de infecções por bacilos gram-negativos. 
c) É um antimicrobiano quimicamente constituído por um anel macrocíclico de lactona, ao qual ligam-se um ou 
mais açúcares e possui amplo espectro de ação que inclui bactérias gram-positivas, além de treponemas, 
micoplasma e clamídias. 
d) É uma Cefalosporina de primeira geração, comumente utilizada para o tratamento de infecções de pele, partes 
moles, faringite estreptocócica e do trato urinário não complicados, principalmente, durante a gravidez. 
 
31. São antibióticos que interagem com a molécula de polissacarídeo da membrana externa das bactérias 
gram-negativas, retirando cálcio e magnésio, necessários para a estabilidade da molécula de 
polissacarídeo. Esse processo é independente da entrada do antimicrobiano na célula bacteriana e resulta 
em aumento de permeabilidade da membrana, com rápida perda de conteúdo celular e morte da bactéria. 
Além de potente atividade bactericida, estes antibióticos também apresentam atividade antiendotoxina. 
Assinale a alternativa com o exemplo do antibiótico descrito.  
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a) Lincomicina. 
b) Ertapenem. 
c) Polimixina B.  
d) Linezolida. 
 
32. Sobre os antimicrobianos Quinolonas, é incorreto afirmar: 
a) Os mecanismos reconhecidos de resistência bacteriana são alterações dos sítios de ligação no ribossomo, na 
permeabilidade e na modificação enzimática da droga. 
b) Inibe a atividade do DNA girasse, ou topoisomerase II, enzima essencial à sobrevivência bacteriana.  
c) São indicadas para o tratamento de infecções no trato genito-urinário, gastrintestinal, respiratório, osteomielites 
e possui ação contra micobactérias.  
d) Com o acréscimo de um átomo de flúor ao anel quinolônico, surgiram as fluorquinolonas com aumento do 
espectro para os bacilos gram-negativos e boa atividade contra alguns cocos gram-positivos.  
 
33. Sobre o Regulamento Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, da 
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, assinale a alternativa correta.  
a) A Notificação de Receita "B", de cor amarela, terá validade por um período de 60 (sessenta) dias contados a 
partir de sua emissão e poderá conter, no máximo, 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a 
quantidade para o tratamento correspondente, no máximo, a 60 (sessenta) dias.  
b) Não é permitida a prescrição de quantidades acima das previstas neste Regulamento Técnico, apenas para 
prescrição de substâncias, ou medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, na qual a quantidade ficará 
limitada até 6 (seis) meses de tratamento. 
c) A prescrição de substâncias constantes da lista "C1" poderá conter em cada receita, no máximo, 3 (três) 
medicamentos e a quantidade prescrita de cada substância ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e para as demais 
formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a, no máximo, 30 (trinta) dias. 
d) Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de medicamentos sujeitos à Notificação de Receita, em 
papel não oficial, devendo conter obrigatoriamente: o diagnóstico, ou CID, a justificativa do caráter emergencial do 
atendimento, data, inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente identificada. 
 
34. Sobre a Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, 
avalie as assertivas como (V) para verdadeira e (F) para falsa e marque a alternativa com a sequência 
correta: 
( ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) integra os medicamentos considerados 
básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população e servirá de base 
para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico.  
( ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é um meio fundamental para orientar a 
padronização, quer da prescrição, quer do abastecimento de medicamentos, principalmente, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo, assim, um mecanismo para a redução dos custos dos 
produtos. 
( ) Assim como há a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), os estados e municípios 
deverão organizar suas respectivas listas de medicamentos essenciais, favorecendo o processo de 
descentralização da gestão, visto que estas instâncias são, com a participação financeira e técnica do 
Ministério da Saúde, responsáveis pelo suprimento de suas redes de serviços. 
a) V – V – F.  
b) V – V – V. 
c) F – V – F. 
d) V – F – F. 
 
35. Doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode causar febre acompanhada de tosse, 
irritação nos olhos, coriza, mal-estar intenso e, em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e 
sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas, que se espalham pelo corpo. Sua 
transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra, ou respira, próximo de outras pessoas. A única 
forma de prevenção é a vacina. Assinale a alternativa com o nome da doença.  
a) Coqueluche.  
b) Hanseníase.  
c) Sarampo.  
d) Febre Amarela.  
 
36. Paciente chegou à emergência do hospital local, com relato de sangramento pelo aparelho digestivo. 
Após exames clínicos e laboratoriais, o paciente apresentava anemia grave e o médico pediu urgência na 
transfusão sanguínea. Sabendo que o paciente possui tipo sanguíneo A negativo, quais tipos ele pode 
receber na transfusão?  
a) A negativo e O negativo. 
b) AB negativo, A negativo e O negativo. 
c) A negativo e A positivo. 
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d) O negativo e O positivo. 
 
37. Para manipular a preparação magistral a seguir, quantos gramas de ureia serão necessários para 
preparar 5kg de creme?  
 
Preparação Magistral: 
- Ureia 10%. 
- Creme Base com essência qsp 5kg. 
a) 10g.  
b) 50g. 
c) 1000g. 
d) 500g. 
 
38. Considerando a prescrição médica abaixo, marque a alternativa que apresente as quantidades corretas 
dos princípios ativos, necessários, para a manipulação de um xarope. 
Prescrição médica:  
Maleato de Dexclorfeniramina 2mg/4ml. 
Betametasona 5mg/10ml. 
Xarope vermelho qsp 100ml. 
a) Maleato de Dexclorfeniramina 5mg e Betametasona 50mg.  
b) Maleato de Dexclorfeniramina 2mg e Betametasona 4mg.  
c) Maleato de Dexclorfeniramina 50mg e Betametasona 50mg.  
d) Maleato de Dexclorfeniramina 50mg e Betametasona 100mg.  
 
39. Para a limpeza e desinfecção das salas de uma Unidade de Pronto Atendimento, é necessário 
Hipoclorito de sódio a 1%. Entretanto, o setor de compras do município, adquiriu frascos com 1 litro de   
Hipoclorito de sódio a 10%. O farmacêutico, do local, foi consultado para verificar qual seria a melhor 
forma de proceder. Sobre isso, assinale a alternativa correta.  
a) É necessário deixar o líquido evaporar para atingir a concentração desejada.  
b) Nova aquisição será necessária para adquirir o produto correto.   
c) É necessário fazer uma diluição adicionando 9 litros de água, para atingir a concentração desejada. 
d) É necessário fazer uma diluição adicionando 10 litros de água, para atingir a concentração desejada. 
 
40. É um antagonista dos efeitos hipnóticos, sedativos e da inibição psicomotora provocados pelos 
benzodiazepínicos. Age como antagonista específico, ligando-se com grande afinidade a locais 
específicos no receptor GABA e é utilizado em casos de suspeita de overdose e na reversão dos efeitos 
sedativos provocados pelos benzodiazepínicos, administrados durante a anestesia geral. Sua ação, após 
aplicação intravenosa, é rápida. Assinale a alternativa com o nome deste antagonista.  
a) Diazepam. 
b) Atropina.  
c) Flumazenil.  
d) Alprazolam.  
 
REDAÇÃO. 

RONDÔNIA – UM ESTADO ATÍPICO.  

A não dependência direta do rio, mas, sim da rodovia BR-364 para sua sobrevivência, faz de Rondônia um Estado 
atípico, na Amazônia. Levando em conta sua formação, oriunda de dois outros Estados (partes do Amazonas e do 
Mato Grosso) e, além disso, ser a única Unidade da Federação fruto de um Tratado Internacional, o de Petrópolis 
– que permitiu ao Brasil, ficar com as terras do Acre, em troca da construção da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, somando-se ao fato de ter sido antes Território Federal, faz com que Rondônia, seja na realidade, um 
Estado atípico, em relação ao próprio país. 
(Fonte http://www.rondonia.ro.gov.br/diof/sobre/historia/ - acessado em 16/03/2020). 
 
Tendo como referência a afirmação acima, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o Estado de 
Rondônia, contendo no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 15 (quinze).  
 
Somente será corrigida a redação que contiver no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) linhas.  

Para a realização da Redação, o candidato deverá utilizar, obrigatoriamente, caneta com tinta cor azul, ou preta e 
letra legível.  
O texto definitivo será o único documento válido para a correção da Redação. A folha para rascunho é de 
preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de correção. 
 

http://www.rondonia.ro.gov.br/diof/sobre/historia/


11 
 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
RASCUNHO. 
 
 
 


