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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP 

MÉDICO DO P.S.F 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos 
 

10 
5 
10 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O Texto abaixo refere-se a questão 1 e 2: 
Simone Veil, defensora do aborto e sobrevivente de Auschwitz, morre na 
França 
Feminista foi ministra francesa da saúde e impulsionou a 
legalização do aborto em 1975. Ela morreu aos 89 anos em 
Paris. 
Simone Veil, ícone da luta pelos direitos da mulher, morreu aos 89 
anos, nesta sexta-feira (30), em sua casa em Paris. A informação 
foi divulgada pela família.  
Quando foi ministra da saúde, na gestão de Valéry Giscard 
d'Estaing, a feminista impulsionou a legalização do aborto em 
1975. 
Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927, em Nice (sul da 
França). Em 1944, aos 16 anos, ela foi deportada junto com a 
família, para o campo de concentração de Auschwitz. Seu pai, 
mãe e irmão foram vítimas do Holocausto e ela carregava o 
número de prisioneira, 78651, tatuado em seu braço. 
Após a guerra, estudou direito na tradicional Ciências Po, em 
Paris. Ao longo de sua carreira política, Simone tornou-se uma 
defensora da União Europeia. Em 1979, ela foi eleita a primeira 
presidente do parlamento europeu. Em 2010, ela se tornou a sexta 
mulher a entrar para a Academia Francesa.  
Simone vinha com a saúde fragilizada havia vários anos. Em 2016, 
foi internada com problemas respiratórios, segundo a France 
Presse. 
Repercussão 
O presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma homenagem à 
Simone Veil em sua conta no Twitter. "Que seu exemplo possa 
inspirar os nosso compatriotas, porque neles estão o que há de 
melhor da França". 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-
direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml 
 
1)Assinale a alternativa que apresenta ideias 
presentes no texto:  
a)Simone Veil impulsionou a legalização do aborto 
durante sua presidência no parlamento Europeu. 
b)Membros da família de Simone Veil morreram no 
Holacausto. 
c)Simone Veil faleceu em 2016 
d)Nenhuma das alternativas.  
 
2)Identifique o tipo de intertextualidade encontrado 
no trecho destacado do texto: 
a)Citação 
b)Referência 
c)Paráfrase 
d) Nenhuma das alternativas.  
. 

 
http://www.malvados.com.br/    
 
3)Sobre os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar: 
a)A tecnologia parou de evoluir no século XIX. 
b)As ideias e opiniões da sociedade não evoluíram de 
acordo com o tempo. 
c)A internet é uma tecnologia nociva à sociedade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

 

O Texto abaixo refere-se as questões 4 e 5: 
Todo texto é uma sequência de informações: do início até 
o fim, há um percurso acumulativo delas. Às informações 
já conhecidas, outras novas vão sendo acrescidas e estas, 
depois de conhecidas, terão a si outras novas acrescidas 
e, assim, sucessivamente. A construção do texto flui como 
um ir-e-vir de informações, uma troca constante entre o 
dado e o novo. 
(Ubirajara Inácio de Araújo) 
4)Em relação ao gênero textual, a leitura 
apresentada caracteriza-se como: 
a) Narrativo 
b) Descritivo 
c) Dissertativo 
d) Nenhuma da alternativas. 

 
     5)Em relação à função da linguagem, a leitura 

apresentada caracteriza-se como: 
     a)Referencial 
     b)Conativa 
     c)Fática 
     d)Nenhuma das alternativas. 

 
     6)De acordo com a análise morfológica, identifique 

o(s) substantivo(s) abstrato(s) da frase: 
     O amor e a bondade são excelentes virtudes. 
     a) Bondade – Virtudes - Excelentes 
     b) Amor - Bondade 
     c) Amor – Bondade - Virtudes 
     d) Nenhuma das alternativas.  

 
     7)De acordo com a análise sintática, identifique o          

predicado nominal da frase: 
    As garotas estão eufóricas com a notícia. 
    a)Com a notícia 
    b)Eufóricas 
    c)Estão eufóricas 
    d)Nenhuma das alternativas. 

 
    8)Assinale o item que apresenta um exemplo de frases      

homônimas: 
   a)O homem fez uma bela descrição da mulher. 

- Use a sua discrição, Paulo. 
   b) Dá cumprimento à tua prima. 

- Repara no comprimento desta sala. 
   c)O político foi  cassado  por corrupção. 
    - O lobo foi caçado por bandidos. 
   d) Nenhuma das alternativas. 

 

9)Indique a alternativa que apresenta  um exemplo 
de frase nominal: 

   a)Trabalho digno desse marceneiro. 
    b)Os amigos saíram para jantar. 
    c)A bola rolou escada abaixo. 
    d)Nenhuma das alternativas. 

 
  10) Sobre a coerência textual, é CORRETO afirmar: 
   a) A coerência está associada a construção de sentidos do   

texto. 
   b) A coerência pode ser delimitada pois, o leitor é o 

responsável pela constituição dos significados do texto. 
   c) A coerência é material e não está na superfície textual.  
   d) Nenhuma das alternativas. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11) A estratégia de desenvolvimento sustentável visa a 
promover a harmonia entre os seres humanos e entre a 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml
http://www.malvados.com.br/
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humanidade e a natureza. No contexto específico das 
crises do desenvolvimento e do meio ambiente surgidas 
nos anos 80  que as atuais instituições políticas e 
econômicas nacionais e internacionais ainda não 
conseguiram e talvez não consigam superar, a busca do 
desenvolvimento sustentável requer: Analise as 
afirmativas abaixo: 
I- Um sistema político que assegure a efetiva participação 
dos cidadãos no processo decisório. 
II- Um sistema produção capaz de gerar excedentes e  
saber técnico em bases confiáveis e constantes. 
III-Um sistema social que possa resolver as tensões 
causadas por um desenvolvimento não equilibrado. 
IV-Um sistema de econômico que respeite a obrigação de 
preservar a base ecológica do desenvolvimento. 
V-Um sistema tecnológico que busque constantemente 
novas soluções. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, II, IV, V. 
b)Apenas I, III, V. 
c)Apenas II, III, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)De acordo com a  Lei orgânica do munícipio de 
Riversul- SP, Artigo 125: As ações do Município, por 
meio de programas e projetos na área de promoção 
social, serão organizados, elaborados, executados e 
acompanhados com base nos seguintes princípios: 
EXCETO: 
a)  participação da comunidade.  
b) descentralização administrativa, respeitada a legislação 
federal, considerando o Município e as comunidades como 
instâncias básicas para o atendimento e realização dos 
programas.  
c) integração das ações dos órgãos e entidades da 
administração em geral, compatibilizando programas e 
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre 
esferas municipais e estaduais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Conforme o Estatuto dos funcionários públicos civis 
do município de Riversul- SP Art. 8º - Os cargos 
públicos serão providos por: 
a)  nomeação;  reiteração;  reversão;  aproveitamento;  
transferência; acesso. 
b) assiduidade;  disciplina; eficiência;  aptidão e dedicação 
ao serviço; cumprimento dos deveres e obrigações 
funcionais. 
c) vencimento; remuneração; carreira; atribuição; classe; 
cargo; capacidade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Sobre fatos  políticos, ocorridos em 2016 no Brasil 
:O governo federal apresentou, em julho de 2016, a 
controversa PEC 241 que, após aprovação na Câmara 
dos Deputados, tornou-se a PEC 55 no Senado. Em 
relação a saúde e educação assinale a alternativa 
CORRETA sobre  as medidas  elencadas pela PEC 55: 
a)Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , percentual 
de 25% da receita líquida, que segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 15% da 
arrecadação de impostos. De 2018 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2020. 
b) Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , 
percentual de 15% da receita líquida, que segundo a 

Emenda Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 18% da 
arrecadação de impostos. De 2018 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036. 
c) Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , percentual 
de 20% da receita líquida, que segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 28% da 
arrecadação de impostos. De 2020 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme as  Diretrizes para a política de 
conservação e desenvolvimento sustentável da Mata 
Atlântica: Para efeito da definição da Política de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata 
Atlântica, consideraram-se os seguintes princípios: 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 
desses princípios: 
a) Regulamentação, utilizando critérios para garantir a 
conservação da Mata Atlântica com inclusão dos diversos 
estágios que a compõem. 
b) Obrigatoriedade de uso condicionado à preservação da 
integridade da Mata Atlântica. 
c) Utilização da Mata Atlântica em condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente e o uso 
múltiplo de seus recursos naturais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16)Referente a Evolução das políticas de saúde no 
Brasil  analise as afirmativas abaixo e assinale 
V(verdadeiro) e F(falso): 
(  ) Em 1982 Criação dos SUDS Nesse ano foram criados 
Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) 
que tinham como principais diretrizes: universalização e 
equidade no acesso aos serviços de saúde; integralidade 
dos cuidados assistenciais; descentralização das ações de 
saúde; implementação de distritos sanitários 
(  ) 1986 VIII Conferência Nacional de Saúde A realização 
da VIII Conferência Nacional de Saúde, com intensa 
participação social, deu-se logo após o fim da ditadura 
militar iniciada em 1964, e consagrou uma concepção 
ampliada de saúde e o princípio da saúde como direito 
universal e como dever do Estado; princípios estes que 
seriam plenamente incorporados na Constituição de 1988. 
(  )1997  Implantação do PAIS  foi implementado o 
Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), que dava 
particular ênfase na atenção primária, sendo a rede 
ambulatorial pensada como a “porta de entrada” do sistema. 
Visava a integração das instituições públicas da saúde 
mantidas pelas diferentes esferas de governo, em rede 
regionalizada e hierarquizada.  
(  )1990 Criação do SUS A Criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) se deu através da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)F, V, F, V. 
b)V, F, V, V. 
c)F, V, F, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
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17)No contexto da 15ª CNS(Conferências Nacionais de 
Saúde), o Conselho Nacional de Saúde aponta para o 
debate sobre o Direito à Saúde e a Garantia de Acesso e 
Atenção de Qualidade  diretrizes/objetivos e propostas. 
Assinale a alternativa CORRETA que condiz com 
uma/um Diretriz/Objetivo: 
a)Conhecer as necessidades de saúde da população para 
garantia adequada de serviços e ações de forma integral e 
humanizada, com qualidade, em tempo oportuno e 
equidade no atendimento. 
b)Ampliar a oferta de serviços e ações de modo a atender 
as necessidades de saúde, respeitando os princípios da 
integralidade, humanização e justiça social e as 
diversidades ambientais, sociais e sanitárias das regiões, 
buscando reduzir as mortes evitáveis e melhorando as 
condições de vida das pessoas. 
c)Avançar na implementação da Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS, 
assegurando o respeito às escolhas das pessoas e as 
práticas e saberes em saúde das populações tradicionais, 
na perspectiva de promover mudanças no modelo de 
atenção à saúde. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)De acordo com a Lei nº 8080/90 Art. 18. À direção 
municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
Assinale a alternativa que corresponde a três 
competências: 
a)  planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde; participar da execução, controle e avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 
gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
b) participar, junto com os órgãos afins, do controle dos 
agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 
saúde humana; participar da formulação da política e da 
execução de ações de saneamento básico;  participar das 
ações de controle e avaliação das condições e dos 
ambientes de trabalho. 
c) participar da definição de normas e mecanismos de 
controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente 
ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana; participar da definição de normas, critérios e 
padrões para o controle das condições e dos ambientes de 
trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador; 
coordenar e participar na execução das ações de vigilância 
epidemiológica. 

  d)Nenhuma das alternativas. 
 
19) Baseado nos preceitos constitucionais a construção 
do SUS se norteia pelos seguintes  princípios 
doutrinários: Universalidade, Equidade e Integralidade. 
Sobre a equidade é CORRETO afirmar: 
a) É o reconhecimento na prática dos serviços de que cada 
pessoa é um todo indivisível e integrante de uma 
comunidade e as ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde formam também um todo indivisível e 
não podem ser compartimentalizadas. 
b) É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a 
todo e qualquer cidadão, o indivíduo passa a ter direito de 
acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como 
àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de 
cidadania e dever do Governo: municipal, estadual e 
federal. 
c) É assegurar ações e serviços de todos os níveis de 
acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o 
cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo 

cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme 
suas necessidades até o limite do que o sistema puder 
oferecer para todos. 

   d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre  os princípios que regem a organização do 
SUS, defina Resolubilidade assinalando a alternativa 
CORRETA: 
a) Os serviços devem ser organizados em níveis de 
complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área 
geográfica delimitada e com a definição da população a ser 
atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em 
oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo 
de tecnologia disponível. 
b) É a exigência de que, quando um indivíduo busca o 
atendimento ou quando surge um problema de impacto 
coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja 
capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua 
competência. 
c) É entendida como uma redistribuição das 
responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde 
entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que 
quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais 
chance haverá de acerto. 

   d)Nenhuma das alternativas. 
 
21)Conforme a Lei nº 8142/90, Art. 1° O Sistema Único 
de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 contará, em cada esfera de governo, 
sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas: 

   a) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 
 b)  Ministério da Saúde e o  Fundo Nacional de Saúde. 
 c) Conselho Nacional de Secretarias  de Saúde e os      
Distritos Sanitários. 

   d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) Baseado na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde / Sus - Noas-Sus 02: O Plano Diretor de 
Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir:  O acesso dos cidadãos, o mais próximo 
possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas: EXCETO: 
a) assistência pré-natal, parto e puerpério; 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil; cobertura universal do esquema preconizado pelo 
Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas 
etárias. 
b)ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; 
tratamento das intercorrências mais comuns na infância; 
atendimento de afecções agudas de maior incidência; 
acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta 
prevalência. 
c) tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas 
urgências ambulatoriais;  tratamento dos distúrbios mentais 
e psicossociais mais frequentes; controle das doenças 
bucais mais comuns; suprimento/dispensação dos 
medicamentos da Farmácia Básica. 

  d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) A vigilância epidemiológica tem, como propósito, 
fornecer orientação técnica permanente para os 
responsáveis pela decisão e execução de ações de 
controle de doenças e agravos,  historicamente, a 
notificação compulsória de doenças tem sido a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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principal fonte da vigilância epidemiológica. Sendo 
assim alguns critérios  são aplicados no processo de 
seleção para notificação de doenças: Sobre o critério • 
Magnitude é CORRETO afirmar: 
a)É referente à disponibilidade de instrumentos específicos 
de prevenção e controle, permitindo a atuação concreta e 
efetiva dos serviços de saúde com relação a indivíduos ou 
coletividades. 
b) Todas as suspeitas de epidemia ou de ocorrência de 
agravo inusitado devem ser investigadas e imediatamente 
notificadas aos níveis hierárquicos superiores, pelo meio 
mais rápido de comunicação disponível. 
c) Doenças com elevada frequência, que afetam grandes 
contingentes populacionais, que se traduzem pela 
incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida 
perdidos. 

  d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. Assinale a 
alternativa CORRETA que condiz com um fundamento 
da Atenção Básica de acordo com a Portaria Nº 648 de 
28 de março de 2006: 
a) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de 
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 
território adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em consonância com o 
princípio da equidade. 
b) consolidar e analisar os dados de interesse das equipes 
locais, das equipes regionais e da gestão municipal, 
disponíveis nos sistemas de informação, divulgando os 
resultados obtidos. 
c) desenvolver de ações educativas que possam interferir 
no processo de saúde-doença da população e ampliar o 
controle social na defesa da qualidade de vida. 

   d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Conforme a  Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 
2008 :Complemente o Art. 1º Criar os Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família - NASF com o objetivo de----------------
-------------- 
a) veicular informações que visam à prevenção, a 
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, 
buscando a produção do autocuidado. 
b) promover a gestão integrada e a participação dos 
usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de 
Saúde. 
c) ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção 
da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o 
processo de territorialização e regionalização a partir da 
atenção básica. 

  d)Nenhuma das alternativas. 
 

 
  
 


