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NOME:
FUNÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:

Nº INSCRIÇÃO:
SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Modelos assistenciais ou modelos de atenção em saúde:
I - têm sido definidos como combinações tecnológicas utilizadas pela organização dos serviços de saúde,
em determinados espaços-populações.
II - é uma dada forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas e atender a necessidades
de saúde individuais e coletivas.
III - estão voltados exclusivamente para a demanda espontânea na saúde.
Marque a alternativa que contém a(s) resposta(s) CORRETA(S).
A) Somente I está correta.
B) Somente II está correta.
C) Somente I e II estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 02
As ações de saúde voltadas para o controle de risco:
I - são o propósito fundamental da Vigilância Sanitária.
II - são o propósito fundamental da Vigilância Epidemiológica.
III - abrangem riscos ocupacionais, ambientais, sociais, de serviços de saúde, fronteiras, portos, aeroportos,
etc.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 03
O Programa Saúde da Família:
I - é uma estratégia para atenção exclusiva ao grupo da mulher e da criança.
II - é entendido como uma estratégia viável de ser implantada, pois assenta-se em uma prática que requer
baixa complexidade tecnológica nos campos do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e
de mudanças de atitudes.
III - embora rotulado como um programa, caracteriza-se como uma estratégia que possibilita a integração e
promove a organização das atividades em um território definido, com o propósito de propiciar o
enfrentamento e resolução dos problemas identificados.
Está CORRETA a alternativa
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente II e III estão corretas.
C) Somente III está correta.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 04
Como instrumentos para a ação em Vigilância Sanitária:
I - a legislação e fiscalização sanitária são imprescindíveis no exercício das práticas desenvolvidas nas
instâncias do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
II - os estudos epidemiológicos são fundamentais para elucidar associações entre fatores de risco
relacionados aos elementos sob vigilância sanitária e determinadas doenças.
III - as análises fiscais devem ser realizadas permanentemente em produtos colocados no mercado de
consumo.
Assinale a alternativa que traz a(s) resposta(s) CORRETA(S).
A) Somente I está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente I e III estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 05
I - A coordenação do Sistema de Vigilância Sanitária é competência da direção nacional do Sistema
Único de Saúde.
II - São integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: o Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde, os Laboratórios Centrais de Saúde Pública e a Fundação Oswaldo Cruz.
III - O controle sanitário dos produtos de interesse da saúde não é exclusivo da Vigilância Sanitária; no
caso da vigilância sanitária de alimentos e bebidas, é partilhado pelos setores de saúde e agricultura e,
no caso das águas minerais, pelos setores da saúde e das Minas e Energia.
Estão CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 06
Em Vigilância Epidemiológica:
I - pode ser necessário recorrer diretamente à população ou a serviços para se obterem dados adicionais ou
mais representativos, como os inquéritos e os levantamentos epidemiológicos, para análise
epidemiológica de evento de saúde.
II - evento sentinela é um mecanismo utilizado no processo de tomada de decisão-ação, que necessita da
totalidade dos casos (notificação universal) para definição das medidas a serem adotadas.
III - as medidas de avaliação do Sistema de Vigilância Epidemiológica devem ser realizadas
periodicamente, com o objetivo exclusivo de detectar a satisfação do usuário para com o serviço.
Está CORRETA a alternativa
A) Somente I está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 07
Sobre a hanseníase, analise as afirmativas abaixo.
I - A hanseníase é, basicamente, uma doença de comprometimento neurológico, incapacitante quando não
tratada, e restrita ao ser humano.
II - O bacilo de Hansen é eliminado pelas vias aéreas superiores, que são também sua principal porta de
entrada, embora também possa penetrar por soluções de continuidade da pele.
III - O tratamento da hanseníase deve ser hospitalar seguindo os esquemas padronizados pelo Ministério da
Saúde.
A alternativa CORRETA é
A) Somente I está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente I e III estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 08
As Doenças e Agravos Não Transmissíveis:
I - constituem-se em um dos mais importantes problemas de saúde pública da atualidade.
II - colocam novos desafios para os sistemas de saúde, como a elaboração de políticas de promoção da
saúde e de prevenção dos danos ocasionados por esse grupo de doenças.
III - têm, como intervenções curativas dirigidas às pessoas suscetíveis, recomendações para mudanças no
estilo de vida, evitando a exposição aos fatores de risco.
A(s) afirmativa(s) CORRETA(S) está(ão) na alternativa
A) Somente I está correta.
B) Somente II está correta.
C) Somente I e II estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 09
Marque a alternativa CORRETA.
A) A percussão resulta em cinco características de sons: timpânico, macicez, ressonância, submacicez e
hiper-ressonância.
B) Existem apenas três características no som que a enfermeira observa quando ausculta: tonalidade,
duração e intensidade.
C) Somente o otoscópio e lanterna são os instrumentos utilizados no exame físico durante a inspeção.
D) A pele desempenha apenas as seguintes funções: proteção, termorregulação e percepção sensorial.
QUESTÃO 10
Em relação aos distúrbios venosos agudos, podemos afirmar:
I - A tromboflebite superficial, via de regra, é um distúrbio de difícil diagnóstico: muitas vezes é
iatrogênico, decorrente de introdução descuidada de cateteres venosos ou má manutenção dos locais de
manipulação endovenosa.
II - As veias e as válvulas, permanentemente lesadas pela trombose venosa profunda, diminuem o risco de
outra trombose venosa profunda, embolia pulmonar e úlceras venosas de estase.
III - A trombose venosa profunda é um distúrbio comum, mais entre as mulheres do que entre os homens, e
mais em adultos do que em crianças.
Marque a alternativa CORRETA.
A) Somente I e III estão corretas.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) Somente III está correta.
QUESTÃO 11
Todas as alternativas estão corretas, EXCETO
A) A repetição das doses de vacina oral contra poliomielite (VOP) deve-se ao fato de que há, na vacina,
dois tipos de vírus, ocorrendo interferência entre eles durante o processo de infecção vacinal no
intestino, não se conseguindo imunidade contra os dois tipos de vírus com apenas uma dose.
B) Como regra geral, as vacinas virais vivas promovem proteção mais completa e duradoura, com menor
número de doses.
C) A imunidade passiva pode interferir na resposta a vacinas atenuadas.
D) A imunidade passiva pode ser heteróloga, conferida por anticorpos obtidos do plasma de animais
previamente vacinados, geralmente equinos, ou homóloga, conferida por anticorpos obtidos do plasma
de seres humanos.
QUESTÃO 12
Em relação à influenza, podemos afirmar:
I - Os vírus da influenza A são classificados de acordo com os tipos de proteína que se localizam em sua
superfície, chamados de hemaglutinina e neuraminidase.
II - Os vírus do tipo B infectam exclusivamente os seres humanos, e os do tipo C infectam humanos e
suínos.
III - A imunidade aos vírus da influenza resulta de infecção natural ou vacinação anterior com vírus
homólogo.
IV - A vacina contra influenza sazonal é constituída de vírus vivo atenuado.
Marque a alternativa CORRETA.
A) Somente I, II e IV estão corretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente II, III e IV estão corretas.
D) Somente II e IV estão corretas.
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QUESTÃO 13
Em relação à Lei 8.080/90:
I - todos os prestadores de serviços estão subordinados a essa lei e não só os integrantes do SUS.
II - essa dispõe sobre as condições para a promoção, prestação e recuperação da saúde.
III - ela regula a participação da comunidade no SUS, assegurando a existência de instâncias colegiadas
como conferências e conselhos de saúde nos três níveis de governo.
A alternativa CORRETA é
A) Somente II está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 14
No processo de constituição do Sistema Único de Saúde:
I - um decreto Presidencial antecedeu o mesmo e instituiu o Sistema Único e Descentralizado de Saúde
que desconcentrou recursos e descentralizou parte do processo decisório para o âmbito dos estados.
II - desempenhou papel importante na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 1986.
III - houve predominância da participação dos movimentos sociais estimulados pela Lei 8.142 que defendia
a democratização da saúde.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 15
A Constituição Federal:
I - prevê que o SUS será financiado, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
II - classifica as ações e serviços de saúde como de relevância pública.
III - estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
Assinale a alternativa que contém a(s) resposta(s) CORRETA(S).
A) Somente I está correta.
B) Somente I e III estão corretas.
C) Somente III está correta.
D) I, II e III estão corretas.
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 16 a 19, leia o texto a seguir, de Lya Luft, publicado na Veja
de 5-5-2010.
A GENTILEZA DO ESPÍRITO
“A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida
como uma amiga há muito anunciada. E ela vem aos poucos, vem mansa. Não precisamos pedir desculpas
quando ela chega, inventando para os outros que temos menos idade do que temos. (...) O espírito é mais
importante do que rugas, manchas, andar lento e corpo encolhido: não o espírito jovem, mas um espírito
próprio de cada idade, aberto e gentil.”
QUESTÃO 16
A autora desse texto defende que
A) o espírito deve estar em consonância com cada idade específica dos seres humanos.
B) a velhice do corpo não deve deixar que o ser humano perca a juventude do espírito.
C) é inevitável a alma sentir-se abalada com a chegada da velhice.
D) as conquistas espirituais se “encolhem” à medida que o corpo se curva.
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QUESTÃO 17
É possível deduzir das ideias do texto que diminuir nossa idade para os outros denota que
A) temos medo da morte.
B) espiritualmente nos sentimos jovens.
C) nos sentimos culpados por envelhecer.
D) é próprio do envelhecer querer demonstrar para os outros menos idade do que temos.
QUESTÃO 18
Um dos recursos linguísticos de que a autora se utiliza para tratar o tema desse texto é a figuratividade.
Assinale a alternativa CORRETA em relação à figura de retórica utilizada por ela.
A) “... mas um espírito próprio de cada idade, aberto e gentil.” (hipérbole)
B) “A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma.” (eufemismo)
C) “E ela vem aos poucos, vem mansa.” (comparação)
D) “... ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga (...) Não precisamos pedir desculpas quando ela
chega...” (prosopopéia)
QUESTÃO 19
Observe este enunciado do texto: “Sendo inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como uma amiga...”
Entre as reestruturações desse enunciado, qual preservou seu sentido?
A) Por ser inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
B) Quando inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
C) De modo que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
D) Ainda que seja inevitável, ela devia ser aguardada e recebida como amiga.
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 20 a 22, leia o seguinte texto de uma entrevista com o ator
Michael Fox, a respeito de sua luta contra o Mal de Parkinson.
“É sempre complicado encarar a própria mortalidade, mas, uma vez que você consegue lidar com ela,
aprende lições profundas. Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda. Mas
aprendi que, com paciência, o vazio dessas perdas acaba por ser preenchido. Em cada decepção há uma
oportunidade. Basta saber reconhecer quando essa oportunidade aparece. A recompensa é sempre maior do
que a perda.”

QUESTÃO 20
O discurso desse texto é otimista porque seu autor
A) conclui que, contra a nossa condição de mortais, não é possível lutar.
B) aceita as suas próprias limitações por não conseguir suportar lutar contra elas.
C) consegue enxergar que, mesmo das situações negativas extremas, é possível extrair aprendizados.
D) é um indivíduo passivo diante das adversidades.
QUESTÃO 21
Observe este enunciado do texto:
“Querer fazer algo simples e não conseguir representa uma grande perda.”
A conjunção destacada no período possui um valor
A) opositivo.
B) aditivo.
C) concessivo.
D) comparativo.
QUESTÃO 22
Como esse texto expressa vivências e opiniões de seu autor, seu efeito de sentido é de
A) ironia.
B) objetividade.
C) humor.
D) subjetividade.
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QUESTÃO 23
Qual, entre as falas abaixo, de Michael Fox, contidas em outro trecho da referida entrevista, possui pontos
de concordância com a fala de Lya Luft, no 1º texto desta prova?
A) “É duro suportar as limitações físicas.”
B) “Enquanto minha condição física se deteriora, minha condição espiritual melhora. Estou muito mais
tolerante, tenho mais compaixão do que quando era jovem.”
C) “É muito difícil planejar o que poderei fazer amanhã ou depois de amanhã. Tenho de lidar com o
imprevisível.”
D) “Podemos nos concentrar em nossas perdas pessoais e passar a existência lamentando-as.”
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está INCORRETO.
A) Justo eu que, por causa do Parkinson, não consigo parar de me mexer um minuto.
B) Quando estive no México, um guia me mostrou uma árvore da qual escorria um líquido vermelho.
C) Lamentos tristes de crianças, cortavam o silêncio da noite.
D) Se você não aceita ou não quer lidar com o problema, ele só piora.
QUESTÃO 25
A regência do verbo está INCORRETA na alternativa
A) Ele anseia por chegar o inverno.
B) Repugna ao homem a atitude intolerante.
C) Ele aspira um alto posto no Estado.
D) A escritora aludiu à condição da velhice.

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questões numeradas de 26 a 30
QUESTÃO 26
Com base na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio probatório pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, EXCETO
A) assiduidade, pontualidade e disciplina.
B) aptidão funcional e o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
C) capacidade de iniciativa e produtividade.
D) responsabilidade e respeito e compromisso com a instituição.
QUESTÃO 27
A reversão é o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço público após verificação, por
junta médica oficial, de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Com base nessa
afirmativa e nas determinações da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros, marque a alternativa INCORRETA.
A) Será cassada a aposentadoria do servidor que, após a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação do respectivo ato.
B) A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no cargo resultante de sua transformação e, se o mesmo
encontrar-se provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
C) O servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por
invalidez terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para os fins, salvo para
promoção.
D) O aposentado não poderá reverter à atividade, se contar com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
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QUESTÃO 28
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, o servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições, EXCETO
A) Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo serviço público no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
B) Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço.
C) Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, se decorrente de acidente de trabalho.
D) O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
QUESTÃO 29
De acordo com o que determina a Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do
Município de Montes Claros, em relação às indenizações pagas ao servidor, analise as afirmativas abaixo,
marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) As diárias e o transporte são formas de indenizações pagas ao servidor.
( ) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município, em caráter eventual ou definitivo, para outro ponto
do território nacional, fará jus a diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção
urbana.
( ) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não
exigir pernoite fora do município.
( ) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede do Município fará jus às passagens necessárias para o seu
deslocamento.
( ) O servidor que receber diária e não se afastar do Município, por qualquer motivo, ficará obrigado a
restituí-la integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
A sequência CORRETA é
A) V, F, V, V, F.
B) F, V, V, F, F.
C) V, F, V, V, V.
D) F, V, F, F, F.
QUESTÃO 30
Com base no direito de férias previsto na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público
do Município de Montes Claros, marque a afirmativa INCORRETA.
A) É possível acumular os proventos de uma aposentadoria com a remuneração de um cargo eletivo ou de
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
B) O servidor que acumular licitamente 2 (dois) cargos, empregos ou funções, quando investido em cargo
de provimento em comissão, ficará afastado de ambos, podendo optar pela remuneração destes ou a do
comissionamento.
C) A proibição de acumular cargos no serviço público estende-se a cargos, empregos e funções em
autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e privada e sociedades controladas
diretamente ou indiretamente pelo Município.
D) O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto se já for ocupante de um deles,
situação em que poderá ser designado para exercer, interinamente, outro cargo em comissão, sem
prejuízo de suas atribuições, devendo optar pela remuneração de um dos cargos, durante o período de
interinidade.
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QUESTÃO DISCURSIVA
Leia esta declaração do ator Michael Fox: “Assim é a vida. Para tudo que queima, há algo que cura.”
Escreva um texto dissertativo de 10 linhas, comentando essa afirmação do ator.

NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA

RASCUNHO
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