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Os desafios da saúde pública no Brasil
Tornou‐se lugar comum dizer que o Brasil têm inúmeros problemas e que há enormes dificuldades em serem
solucionados, seja devido ao descaso do governo, aos problemas com a corrupção ou ao pouco tempo para colocar em
prática políticas públicas que precisam ser implantadas em longo prazo.
A melhoria da saúde pública é um desses grandes desafios que o Brasil precisa vencer, principalmente quando
avaliamos o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, não podemos negar que a recente polêmica em torno da vinda
de médicos estrangeiros para o país reacendeu a discussão.
Historicamente, a Constituição Federal de 1988 instituiu o SUS, que tem sua origem no movimento conhecido
como Revolução Sanitária, nascido nos meios acadêmicos na década de 1970. A implantação do Sistema foi de grande
valia no setor da saúde do brasileiro, porém, hoje, sabe‐se que esse Sistema não funciona essencialmente conforme
seus princípios: saúde como direito de todos, pregando pela Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à
saúde da população brasileira.
Para garantir saúde pública de qualidade a toda população, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho. A
falta de médicos em regiões afastadas em contraponto à intensa concentração nas grandes cidades, a ausência de
estrutura nos hospitais da rede pública, além da dificuldade em conseguir atendimento no SUS são apenas alguns dos
inúmeros problemas que atingem os brasileiros que tentam utilizar a saúde pública diariamente.
Para entendermos a dimensão do SUS, de acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde é
considerado o maior sistema público de transplantes de órgão do mundo, e, em 2013, respondeu por 98% do mercado
de vacinas e por 97% dos procedimentos de quimioterapia, tendo atendido entre 2010 e 2012 mais de 32,8 milhões de
procedimentos oncológicos.
No entanto, o primeiro desafio do SUS esbarra no suporte dos postos e centros de saúde, além das unidades do
Programa Saúde da Família, já que, se estes serviços funcionassem plenamente, seriam capazes de atender e resolver
80% dos problemas de saúde da população, desafogando, assim, os hospitais e clínicas especializadas, que poderiam dar
mais atenção aos casos de maior complexidade. Além disso, muitas vezes, as doenças dos pacientes encaminhados aos
hospitais poderiam ser evitadas, com ações mais efetivas na área da prevenção ou se tratadas em estágio inicial.
Infelizmente, o Brasil ainda tem muito que aprender e melhorar. Enquanto bilhões de reais foram aplicados em
arenas esportivas, milhares de pessoas esperam nas filas em postos de saúde e hospitais públicos, além da falta de
leitos e carência de médicos. Não basta apenas ampliar os investimentos em saúde pública, é preciso reverter a má
distribuição dos recursos e melhorar a infraestrutura nas regiões mais desassistidas.
(DINIZ, Janguiê. Disponível em: http://www.joaquimnabuco.edu.br/artigo/exibir/cid/10/nid/619/fid/1. Acesso em: 03/02/2015. Adaptado.)

01
Segundo informações do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O Brasil precisa vencer o desafio da melhoria da saúde pública.
( ) A implantação do SUS foi de grande valia no setor da saúde do brasileiro.
( ) A falta de médicos em regiões afastadas é um dos inúmeros problemas que atingem os brasileiros que tentam
utilizar a saúde pública diariamente.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) F, F, V.
C) V, V, F.
D) F, V, F.

02
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
A) é preciso enfrentar a dimensão cultural do parto cesáreo.
B) o SUS não funciona essencialmente conforme seus princípios.
C) as doenças dos pacientes encaminhados aos hospitais poderiam ser evitadas.
D) para garantir saúde pública de qualidade a toda população, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho.

03
No trecho “A implantação do Sistema foi de grande valia no setor da saúde do brasileiro, porém, hoje, sabe‐se que
esse Sistema não funciona essencialmente conforme seus princípios...” (3º§), a palavra destacada pode ser
substituída, sem perda semântica, por
A) porque.
B) portanto.
C) desde que.
D) no entanto.
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Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO:
A) “A melhoria da saúde pública é um desses grandes desafios...” (2º§)
B) “Infelizmente, o Brasil ainda tem muito que aprender e melhorar.” (7º§)
C) “Enquanto bilhões de reais foram aplicados em arenas esportivas,...” (7º§)
D) “No entanto, o primeiro desafio do SUS esbarra no suporte dos postos e centros de saúde,...” (6º§)

05
Assinale a afirmativa, transcrita do texto, que exprime circunstância de modo.
A) “... o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho.” (4º§)
B) “Infelizmente, o Brasil ainda tem muito que aprender e melhorar.” (7º§)
C) “Tornou‐se lugar comum dizer que o Brasil têm inúmeros problemas e que há enormes dificuldades em serem
solucionados,...” (1º§)
D) “Além disso, muitas vezes, as doenças dos pacientes encaminhados aos hospitais poderiam ser evitadas, com ações
mais efetivas na área da prevenção ou se tratadas em estágio inicial.” (6º§)

06
“No trecho “Não basta apenas ampliar os investimentos em saúde pública, é preciso reverter a má distribuição dos
recursos e melhorar a infraestrutura nas regiões mais desassistidas.” (7º§), as palavras destacadas significam,
respectivamente,
A) avaliar e abandonadas.
C) aumentar e desamparadas.
B) encaminhar e afastadas.
D) desenvolver e problemáticas.

07
No trecho “A implantação do Sistema foi de grande valia no setor da saúde do brasileiro, porém, hoje, sabe‐se que
esse Sistema não funciona essencialmente conforme seus princípios: saúde como direito de todos, pregando pela
Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da população brasileira.” (3º§), os dois pontos ( : )
foram utilizados para
A) esclarecer algo.
C) marcar pausa de curta duração.
B) finalizar frase imperativa.
D) separar orações coordenadas adversativas.

08
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafos, EXCETO:
A) Caminho.
B) Discussão.
C) Corrupção.

D) Infraestrutura.

09
No trecho “No entanto, o primeiro desafio do SUS esbarra no suporte dos postos e centros de saúde, além das
unidades do Programa Saúde da Família, já que, se estes serviços funcionassem plenamente, seriam capazes de
atender e resolver 80% dos problemas de saúde da população, desafogando assim os hospitais e clínicas
especializadas, que poderiam dar mais atenção aos casos de maior complexidade.” (6º§), a expressão destacada
expressa ideia de
A) escolha.
B) condição.
C) contraste.
D) consequência.

10
São termos transcritos do texto acentuados pela mesma razão, EXCETO:
A) Políticas.
B) Inúmeros.
C) Ministério.

D) Oncológicos.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
Sabemos que em um litro há 1.000 mililitros. Uma jarra de suco com capacidade máxima de um litro está cheia. Se
enchermos três copos com capacidade máxima de 200 mililitros com o suco existente na jarra ainda sobrará suco
suficiente para encher, aproximadamente, quantos copos?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Cargo: Auxiliar Administrativo (02‐M)
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Das alternativas a seguir, assinale aquela em que a equação de 2º grau apresenta duas raízes reais e iguais.
A) x² – 2x – 1 = 0.
B) x² – 4x – 4 = 0.
C) x² – 9x – 7 = 0.
D) –x² – x – 1 = 0.

13
Se um litro de gasolina custa R$ 3,00 e a minha moto anda 18 quilômetros com um litro da mesma, quanto gastarei
para percorrer 198 quilômetros usando a minha moto e abastecendo‐a com gasolina?
A) R$ 3,00.
B) R$ 18,00.
C) R$ 33,00.
D) R$ 198,00.

14
Se dois pintores levam três dias para pintar uma casa, então, quantos dias seis pintores levarão para pintar três casas
iguais à primeira citada?
A) 2 dias.
B) 3 dias.
C) 6 dias.
D) 9 dias.

15
Analise a seguinte equação de 1º grau: y = 4x – 1. Assinale a alternativa referente ao par de pontos em que passa a
equação anterior.
A) (0, 0).
B) (1, 4).
C) (2, 7).
D) (3, 9) .

16
Maria tem duas filhas cuja soma das idades é igual a 50. Sabendo que uma delas é dois anos mais velha que a outra,
quais são as idades das filhas de Maria?
A) 20 e 30.
B) 24 e 26.
C) 25 e 27.
D) 32 e 28.

17
Com um aumento de salário de 12%, Ana passou a receber R$ 1.224,00. Qual era o salário de Ana, aproximadamente,
antes de ganhar o aumento?
A) R$ 1.000,00.
B) R$ 1.092,85.
C) R$ 1.200,00.
D) R$ 1.224,00.

18
Vera e Joaquim são casados e recebem, juntos, R$ 9.000,00. Sabendo que Vera ganha o dobro de Joaquim, qual é a
porcentagem, aproximada, que representa o quanto Vera ganha em relação ao total recebido pelo casal?
A) 20,3%.
B) 33,3%.
C) 45,2%.
D) 66,6%.

19
Pedro precisa construir um canteiro quadrado dentro de um jardim retangular cujo comprimento mede oito metros e
a largura mede seis metros. Se a área do canteiro quadrado for de 25 m2, após a construção do canteiro, quanto
sobrará de área para circulação nesse jardim?
A) 5 m2.
B) 8 m2.
C) 23 m2.
D) 25 m2.

20
A moldura de um quadro tem dimensões 100 cm x 80 cm. Sabendo que o quadro ficará no centro da moldura,
distante 12 cm das extremidades, qual será a área desse quadro em cm2?
A) 3.500 cm2.
B) 4.256 cm2.
C) 4.560 cm2.
D) 8.000 cm2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
Na ferramenta Microsoft Office Word 2003 (configuração padrão), o botão
tem a função de
A) alterar a cor da fonte.
C) aplicar o recurso de WordArt.
B) alterar o tamanho da fonte.
D) efetuar a correção gramatical.
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Analise a seguir a imagem de uma planilha produzida na ferramenta Microsoft Office Excel 2003 (configuração
padrão).

De acordo com a imagem anterior, afirma‐se que está selecionada a célula
A) A1.
B) B2.
C) C3.

D) D4.

23
Conforme Hely Lopes Meirelles apud Silva (2013: 2), a administração se trata do “conjunto de órgãos instituídos para a
consecução dos objetivos do Governo”. Dessa forma, a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a titular e a
executora do serviço público, sendo dividida em Administração Direta e Indireta. A Administração Centralizada se
refere a
A) sociedades de economia mista.
B) empresas públicas e sociedades de economia mista.
C) conjunto dos órgãos integrados na estrutura administrativa dos entes da federação, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
D) conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva Administração Direta, têm o objetivo de
desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada.

24
Os princípios são premissas que regem uma ciência, e, como a elaboração dos instrumentos públicos requer estudo e
técnica para sua elaboração, existem os princípios que devem orientar a sua elaboração. O princípio que prevê que
nenhuma despesa pode ser fixada sem recursos disponíveis de cobertura, excetuadas as relativas a créditos
extraordinários é o princípio de
A) equilíbrio.
B) legalidade.
C) anualidade.
D) exclusividade.

25
“De acordo com a Resolução nº 314/1991, os Projetos de Lei e de Resolução devem ser redigidos em artigos concisos,
numerados e assinados por seu autor ou autores. Nenhum Projeto poderá conter duas ou mais proposições
independentes ou antagônicas. Segundo a Resolução, a iniciativa de Projeto de Lei cabe ao prefeito; ao vereador; às
comissões da Câmara Municipal; e, aos eleitores do município. A proporção mínima da população que assinará os
projetos de iniciativa dos eleitores deverá ser de ______ do eleitorado interessado ou de abrangência da proposta.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) 8%
B) 5%
C) 15%
D) 10%

CONHECIMENTOS GERAIS
26
Ao final da Guerra Fria, os investimentos em armas se mantinham elevados e, em algumas nações, até aumentavam.
Em situação oposta, os investimentos sociais mundiais se mostravam insuficientes e a miséria se alastrava. A
proximidade de um novo milênio foi usada pelo então secretário geral da ONU, como um marco simbólico para o
início de grandes discussões acerca do subdesenvolvimento, da pobreza e da fome, principalmente. No ano de 2000,
foi criado o Projeto do Milênio, vasta pesquisa que resultou em oito objetivos a serem alcançados até o ano de 2015.
São exemplos destes oito objetivos, EXCETO:
A) Reduzir a pobreza.
C) Reduzir a mortalidade infantil.
B) Combater o tráfico de drogas.
D) Garantir a sustentabilidade ambiental.
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Após o desgaste com escândalos de casos de corrupção e resultados do último balanço, a presidente Graça Foster e
outros cinco diretores anunciaram a renúncia dos cargos em fevereiro deste ano. Graça Foster foi presidente de qual
empresa brasileira?
A) Ambev.
B) Embratel.
C) Petrobras.
D) Vale do Rio Doce.

28
“Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua
família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de
proteção social.”
(Declaração Universal dos Direitos do Homem.)
“A CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) foi criada pelo Decreto‐Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada
pelo presidente __________________, durante o período do Estado Novo.” Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) José Sarney
B) Gaspar Dutra
C) Jânio Quadros
D) Getúlio Vargas

29
Após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em duas grandes áreas de influência: uma
capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos (“Ocidente”), outra socialista, sob a liderança da ex‐URSS (“Oriente”).
Esse período histórico ficou conhecido como Mundo
A) Bipolar.
B) Multipolar.
C) Mercantilista.
D) Neoliberalista.

30
A Antártica tem um papel essencial nos sistemas naturais globais. É o principal regulador térmico do Planeta, controla
as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, é
detentora das maiores reservas de gelo (90%) e água doce (70%) do Planeta e de recursos minerais e energéticos
incalculáveis. O Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) é um programa da Marinha do Brasil, que tem presença
no continente da Antártica e coordena a pesquisa e dá apoio operacional para a pesquisa na região. A estação de
pesquisa brasileira na Antártica recebe o nome de
A) Santos Dumont.
C) Comandante Ferraz.
B) Duque de Caxias.
D) Marques de Tamandaré.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha
de Textos Definitivos (somente para os cargos de Assistente Jurídico Legislativo e Oficial de Redação Legislativa).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. Será aplicada prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Assistente
Jurídico Legislativo e Oficial de Redação Legislativa, constituída de 1 (uma) redação.
8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Textos Definitivos (somente para os cargos de Assistente Jurídico Legislativo e Oficial de Redação
Legislativa) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja
incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização; contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no
endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal à CONSULPLAN, conforme
disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.

