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CADERNO DE PROVAS
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Edital de Abertura de Inscrições nº 001-2019

15 de Março de 2020

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
APOIADOR INSTITUCIONAL

fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção causal.
Conjunção aditiva.
Conjunção concessiva.
Conjunção conclusiva.
Conjunção adversativa.
Questão 02

A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

dores.
es.
Não há desinência nominal na palavra.
serv.
ser.
Questão 03

"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a) Agente da passiva.
b) Adjunto adnominal.
c) Adjunto adverbial.
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d) Complemento nominal.
e) Aposto.
Questão 04
"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Sujeito Oculto ou Elíptico.
Sujeito Simples.
Sujeito Indeterminado.
Sujeito Composto.
Oração sem Sujeito.
Questão 05

Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
b) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
c) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
d) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
e) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
Questão 06
Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
b) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
c) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
d) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
e) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
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Questão 07
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

ascenção - quis - jeito - emponderamento
excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha
xingar - beje - cambito - perturbar
licensa - descanço - estender - chuchu
Questão 08

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
a)
b)
c)
d)
e)

Dissimulados.
Arrogantes.
Indelicados.
Ignorantes.
Cruéis.
Questão 09

Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
III.
II.
II e III.
I e III.
Questão 10

Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.

3

Concurso Público
Prefeitura Municipal de Brejolândia

a)
b)
c)
d)
e)

Vocês saíram antes de mim?
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Vou comprar aquela blusa para mim.
Aquele presente era para mim.
Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 14

Informática
Questão 11
Basicamente, um __________ é um arquivo de texto
muito
simples,
cuja
composição
depende
diretamente do conteúdo do endereço Web visitado.
Por exemplo, a maioria do sites armazenam
informações básicas, como endereços IP e
preferências sobre idiomas, cores, etc. Contudo, em
portais como o Gmail e o Hotmail, nomes de
usuários e senhas de e-mail também fazem parte
deles.
Marque a alternativa que completa a lacuna
corretamente.
a)
b)
c)
d)
e)

pop-ups
streaming
feeds
broadcasts
cookies
Questão 12

Algo que pode acontecer quando o usuário envia
vários arquivos para impressão ao mesmo tempo é
algum deles "travar" e acabar afetando toda as
impressões na sequência. Para tentar resolver esse
problema o Windows possui um recurso que
possibilita deletar uma ou mais impressões que são
visualizadas e uma janela de:
a)
b)
c)
d)
e)

Gerenciador de dispositivos.
Impressoras e Scanners.
Fila de impressão.
Propriedades da impressora.
Configuração de digitalização.
Questão 13

Atalhos de teclado são teclas ou combinações de
teclas que fornecem uma maneira alternativa de
fazer algo que você normalmente faria com um
mouse. É um atalho presente em todos os
navegadores de internet e também em editores de
texto que possibilita que você procure uma palavra
ou frase no documento ou página em questão.
APOIADOR INSTITUCIONAL

CTRL + P
CTRL + N
CTRL + U
CTRL + F
CTRL + E

A maioria dos gerenciadores de e-mail, incluindo
Gmail, Yahoo, Microsoft Outlook e Mozilla
Thunderbird, permite que você envie um único e-mail
para um grande número de destinatários. Você pode
fazer isso colocando todos os destinatários no
campo:
( I ) Para
( II ) CC
( III) CCO
(__) Sigla para "cópia oculta". Apesar de também ser
uma cópia, a pessoa que recebe esse e-mail não
consegue ver quem mais recebeu uma cópia deste.
(__) É o destinatário original do e-mail. A mensagem
pode ser enviada para mais de um destinatário, e
todos dessa lista saberão quem recebeu o e-mail.
(__) Sigla para o termo "com cópia". Geralmente, é
enviado para quem é interessado, mas não é o
destinatário principal do e-mail. Todos que recebem
essa cópia conseguem ver o endereço de quem
mais a recebeu.
Marque a alternativa que apresente a sequência
CORRETA de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

III, I e II.
I, II e III.
I, III e II.
II, III e I.
III, II e I.
Questão 15

Quem utiliza diariamente a Internet, geralmente abre
milhares de sites ao fim de um dia. Encontrar um site
dentro daqueles que foram visitados, por vezes,
pode tornar-se uma dor de cabeça. São
hiperligações (ou links) que se guardam em um
navegador, para serem consultados, abertos ou
enviados, mais tarde.
Marque a alternativa CORRETA para o conceito
acima.
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a)
b)
c)
d)
e)

Downloads.
Notificações.
Favoritos.
Arquivos temporários.
Hiperlinks.

Conhecimentos Específicos
Questão 16
A Resolução n° 05, de 04 de maio de 2004, dispõe a
respeito das Diretrizes para o cumprimento das
Medidas de Segurança, adequando-as à previsão
contida na Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001. Em
relação às diretrizes desta resolução, Julgue as
alternativas abaixo, sendo V (verdadeira) e F (falsa),
em seguida assinale a alternativa CORRETA.
(__) Nos Estados onde não houver Hospitais de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico os pacientes
deverão ser tratados na rede SUS.
(__) A medida de segurança só poderá ser
restabelecida em caso de novo delito e após
sentença judicial. Os casos de reagudização de
sintomatologia deverão ser tratados no serviço de
referência local.
(__) A atenção deverá incluir ações dirigidas aos
familiares e comprometer-se com a construção de
projetos voltados ao desenvolvimento da cidadania e
à geração de renda, respeitando as possibilidades
individuais.
(__) A atenção prestada aos pacientes inimputáveis
deverá seguir um programa individualizado de
tratamento, concebido por equipe interdisciplinar.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F.
F, F, F, V.
V, V, V, F.
V, V, V, V.
F, V, F, V.
Questão 17

Sobre a Portaria Interministerial n° 210, de 16 de
Janeiro de 2014, Institui a Política Nacional de
Atenção às Mulheres em Situação de Privação de
Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, e dá
outras providências. Serão convidados permanentes
a integrar o Comitê Gestor um representante de
cada um dos seguintes órgãos:

APOIADOR INSTITUCIONAL

a) Ministério do Meio Ambiente, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério
da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome.
b) Ministério da Defesa, Ministério da Economia,
Ministério da Infraestrutura
c) Ministério da Saúde, Ministério da Educação,
Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da
Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e Ministério do Esporte.
d) Ministério da Saúde, Ministério da Educação,
Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da
Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e Ministério da Fazenda,
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços.
e) Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente,
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento, Ministério da Cultura, Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Questão 18
A portaria Interministerial nº 1, de 2 de Janeiro de
2004, institui a Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP) . São princípios do
PNAISP:
a) Universalização,
Equidade,
Integralidade,
Participação
Popular,
Regionalização
e
Hierarquização e Descentralização.
b) Respeito,
Integralidade,
Equidade,
Hierarquização, Descentralização e Valorização
de mecanismos de participação popular e controle
social.
c) Respeito,
Universalização,
Hierarquização,
Equidade, Promoção de iniciativas de ambiência
humanizada e saudável.
d) Respeito, Integralidade, Equidade, Promoção de
iniciativas de ambiência humanizada e saudável e
Valorização de mecanismos de participação
popular e controle social.
e) Respeito,
Universalização,
Equidade,
Integralidade, Regionalização e Hierarquização e
Descentralização.
Questão 19
Correspondente a Resolução n°4, de 30 de Julho de
2010, que dispões sobre a Diretrizes Nacionais de
Atenção aos Pacientes Judiciários e Execução da
Medida de Segurança. São responsabilidades do
programa específico de atenção ao paciente
judiciário:
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a) Realizar apenas o acompanhamento psicológico,
jurídico e social do paciente judiciário.
b) Promover o estudo e o acompanhamento dos
processos criminais. Realizar o acompanhamento
nutricional do paciente judiciário e manter contato
e
articulação
intersetoriais,
em
caráter
descontinuado.
c) Realizar apenas o acompanhamento médico,
jurídico e social do paciente judiciário.
d) Promover o estudo e o acompanhamento dos
processos criminais e infracionais. Realizar o
acompanhamento psicológico, jurídico e social do
paciente judiciário e Manter contato e articulação
intersetoriais, em caráter permanente.
e) Realizar apenas o acompanhamento nutricional,
jurídico e social do paciente judiciário.
Questão 20
Correspondente a Lei n° 2.765, de 12 de Dezembro
de 2014, que Dispõe sobre as normas para
financiamento e execução do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), e dá outras providências. Julgue as
Alternativas abaixo, V (verdadeiro) e F (Falso) em
seguida assinale a alternativa correta.
(__) Esta Portaria dispõe sobre as normas para
financiamento e execução do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP).
(__) A oferta de medicamentos no âmbito da
PNAISP terá como base a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME).
(__) O financiamento do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito da PNAISP é de
responsabilidade do Ministério da Saúde e seguirá
as regras estabelecidas nesta Portaria.
(__) A execução das ações e serviços de saúde
referentes ao Componente Básico da Assistência
Farmacêutica
no
âmbito
da
PNAISP
é
descentralizada, sendo de responsabilidade dos
Municípios.
a)
b)
c)
d)

V, V, V, F.
V, V, V, V.
V, V, F, F.
F, V, F, V.
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e) F, F, F, V.
Questão 21
Correspondente a Lei n° 7.210, de 11 de Julho de
1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, a
assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o
retorno à convivência em sociedade. A assistência
será:
a) Material, Saúde, Jurídica, Educacional, Alimentar
e Religiosa.
b) Material, Saúde, Jurídica, Educacional, Social e
Religiosa.
c) Material, Saúde, Jurídica, Educacional, Social e
Alimentar.
d) Material, Saúde, Alimentar, Educacional, Social e
Religiosa.
e) Material, Saúde, Jurídica, Alimentar, Social e
Religiosa.
Questão 22
Segundo a Portaria n° 482, de 1° de Abril de 2014,
que Institui normas para a operacionalização da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I
terá composição mínima de:
a) 1 (um) enfermeiro, 1 (um) médico, 1 (um) técnico
de enfermagem/auxiliar de enfermagem, e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) 1 (um) enfermeiro, 1 (um) médico, 1 (um) técnico
de enfermagem/auxiliar de enfermagem, 1 (um)
nutricionista, 1 (um) fisioterapeuta e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
c) 1 (um) enfermeiro, 1 (um) médico, 1 (um)
nutricionista, 1 (um) técnico de higiene
bucal/auxiliar de saúde bucal.
d) 1 (um) enfermeiro, 1 (um) médico, 1 (um)
nutricionista, 1 (um) fisioterapeuta e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
e) 1 (um) enfermeiro, 1 (um) médico, 1 (um) técnico
de enfermagem/auxiliar de enfermagem, 1 (um)
nutricionista e 1 (um) técnico de higiene
bucal/auxiliar de saúde bucal.
Questão 23
De acordo com a Portaria n° 2.488, de 21 de
Outubro de 2011, que a prova a Política Nacional de
Atenção Básica. São atribuições do Médico,
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EXCETO:
a) Realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea.
b) Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua
responsabilidade.
c) Indicar, de forma compartilhada com outros
pontos de atenção, a necessidade de internação
hospitalar
ou
domiciliar,
mantendo
a
responsabilização pelo acompanhamento do
usuário.
d) Realizar
consultas
clínicas,
pequenos
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na
UBS e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações etc).
e) Desenvolver ações que busquem a integração
entre a equipe de saúde e a população adscrita à
UBS, considerando as características e as
finalidades do trabalho de acompanhamento de
indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
Questão 24
Sobre a Resolução n° 05, de 04 de maio de 2004,
que Dispõe a respeito das Diretrizes para o
cumprimento das Medidas de Segurança. Segundo
as diretrizes para o cumprimento das medidas de
segurança, complete a afirmativa abaixo, em seguida
assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas no texto.
A partir dos resultados do "Projeto de Apoio à
Reinserção Social dos Pacientes Internados em
Hospitais de Custódia e __________________ do
Rio de Janeiro", realizado por equipe da
Superintendência de Saúde da Secretaria Estadual
de Administração Penitenciária e considerando as
propostas aprovadas na "III Conferência Nacional de
____________ " e no "Seminário para a
___________________________
e
Tratamento
Psiquiátrico", bem como as discussões ocorridas na
Comissão eleita no referido Seminário para
encaminhar projeto de mudança à Lei de Execução
Penal, e tendo como objetivo adequar as medidas de
segurança aos princípios do SUS e às diretrizes
previstas na Lei nº 10.216/2001.
a) Tratamento Psicológico / Saúde Emocional /
Orientação dos Hospitais de Custódia.
b) Tratamento Psiquiátrico / Saúde Mental /
Reorientação dos Hospitais de Trauma.
c) Tratamento Psicológico / Saúde Bucal /
Reorientação dos Hospitais de Custódia.
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d) Tratamento Psiquiátrico / Saúde Mental /
Reorientação dos Hospitais de Custódia.
e) Tratamento Psiquiátrico / Saúde Nutricional /
Orientação dos Hospitais de Custódia.
Questão 25
Correspondente a Resolução n°01, de 10 de
Fevereiro de 2014, que dispõe sobre acesso ao
programa de atendimento específico. Julgue as
afirmativas abaixo, V (verdadeiro) e F (Falso), em
relação aos normativos que deverão ser observados
para o efetivo cumprimento desta resolução, em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
(__) Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de
2004 que aprova a Política Nacional de Assistência
Social
(__) Portaria n° 2.488, de 21 de Outubro de 2011,
que a prova a Política Nacional de Atenção Básica.
(__) Recomendação do Conselho Nacional de
Justiça nº 35, de 12 de julho de 2011, que
recomenda que na execução da Medida de
Segurança,
sejam
adotadas
políticas
antimanicomiais.
(__) Portaria n° 95, de 14 de Janeiro de 2014,
Dispõe sobre o financiamento do serviço de
avaliação
e
acompanhamento
às
medidas
terapêuticas aplicáveis ao paciente judiciário, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F, F.
F, F, V, V.
V, F, V, F.
V, F, V, V.
F, V, F, V.
Questão 26

Correspondente a Portaria n° 95, de 14 de Janeiro
de 2014, Dispõe sobre o financiamento do serviço de
avaliação
e
acompanhamento
às
medidas
terapêuticas aplicáveis ao paciente judiciário, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Fica
instituído o incentivo financeiro fixo, no valor unitário
de:
a) R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
mensais, para custeio do serviço de Avaliação e
Acompanhamento de Medidas Terapêuticas
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em
Conflito com a Lei (SMPs).
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b) R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) mensais,
para custeio do serviço de Avaliação e
Acompanhamento de Medidas Terapêuticas
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em
Conflito com a Lei (SMPs).
c) R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) mensais,
para custeio do serviço de Avaliação e
Acompanhamento de Medidas Terapêuticas
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em
Conflito com a Lei (SMPs).
d) R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) mensais,
para custeio do serviço de Avaliação e
Acompanhamento de Medidas Terapêuticas
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em
Conflito com a Lei (SMPs).
e) R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
mensais, para custeio do serviço de Avaliação e
Acompanhamento de Medidas Terapêuticas
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em
Conflito com a Lei (SMPs).
Questão 27
Correspondente a Portaria n° 94, de 14 de Janeiro
de 2014, que Institui o serviço de avaliação e
acompanhamento
de
medidas
terapêuticas
aplicáveis à pessoa com transtorno mental em
conflito com a Lei, no âmbito do Sistema Único de
Saúde
(SUS).
Quanto
à
implantação
e
funcionamento do serviço disposto nesta norma,
correlacione as afirmativas abaixo, em seguida
assinale a alternativa CORRETA:
( 1 ) - União
( 2 ) - Estado
( 3 ) - Município
(__) Propõe a estratégia estadual para atenção à
pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei,
fomentar e apoiar o funcionamento do Grupo
Condutor da PNAISP, como financiar, gerir,
monitorar e avaliar o serviço, bem como articular à
RAS, do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e demais programas de direitos de
cidadania.
(__) Propiciar a realização do projeto terapêutico
singular endereçado ao seu território, articulando os
dispositivos das redes de atenção à saúde sob sua
gestão, da assistência social e demais programas e
serviços de direitos de cidadania sob sua
responsabilidade.
(__) Orienta o processo de planejamento e
implantação do serviço e da estratégia estadual para
atenção à pessoa com transtorno mental em conflito
com a Lei, bem como financiar, monitorar e avaliar
cada serviço constituído.
APOIADOR INSTITUCIONAL

a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3.
2, 1, 3.
3, 1, 2.
2, 3, 1.
3, 2, 1.
Questão 28

Correspondente a Portaria n° 485, de 29 de Março
de 1995, que constitui comitês de assessoramento
para as respectivas áreas de prostituição,
homossexualidade e sistema penitenciário da
Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde.
Julgue as Alternativas abaixo quanto às
competências dos Comitês de Assessoramento, em
seguida assinale a alternativa CORRETAS:
I.Participar na formulação e dar parecer sobre a
política de prevenção de DST/AIDS em suas áreas
de atuação;
II.Identificar necessidades e auxiliar na produção de
documentos técnicos e científicos.
III.Assessorar a Coordenação Nacional de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS/Sas/MS no
monitoramento das atividades dos subprojetos nas
respectivas áreas e participar do redirecionamento
de estratégias;
IV.Desempenhar papel de articulação política,
mobilizando setores do Governo e da Sociedade
Civil na luta contra DST e AIDS.
a)
b)
c)
d)
e)

As Alternativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Questão 29

A portaria Interministerial n° 1.777, de 09 de
setembro de 2003, aprova o Plano Nacional de
Saúde do Sistema Penitenciário. Uma das
prioridades dessa portaria é a implementação de
ações para prevenção de doenças, são elas:
a) Tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão,
hepatites, DST/AIDS e dos agravos psicossociais
decorrentes do confinamento, bem como a
distribuição de preservativos e insumos para a
redução de danos associados ao uso de drogas.
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b) DST/AIDS, dengue, hanseníase, diabetes,
hipertensão, obesidade, hepatites, bem como a
distribuição de preservativos e insumos para a
redução de danos associados ao uso de drogas.
c) Hipertensão, diabetes, obesidade, hepatites,
DST/AIDS
e
dos
agravos
psicossociais
decorrentes do confinamento.
d) Tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão,
hepatites, febre amarela, DST/AIDS.
e) Hipertensão, diabetes, obesidade, hepatites, febre
amarela, DST/AIDS e dos agravos psicossociais
decorrentes do confinamento, bem como a
distribuição de preservativos e insumos para a
redução de danos associados ao uso de drogas.
Questão 30
A Portaria n° 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que
a prova a Política Nacional de Atenção Básica. Com
base em seus fundamentos e diretrizes, julgue as
afirmativas abaixo:
I.Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir
o
planejamento,
a
programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações
setoriais e intersetoriais.
II.Possibilitar o acesso universal e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
III.Adscrever os usuários e desenvolver relações de
vínculo e responsabilização entre as equipes e a
população adscrita garantindo a continuidade das
ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
IV.Desenvolver, disponibilizar e implantar os
sistemas de informações da Atenção Básica de
acordo com suas responsabilidades.
V.Viabilizar
parcerias
com
organismos
internacionais, com organizações governamentais,
não governamentais e do setor privado, para
fortalecimento da Atenção Básica e da estratégia de
saúde da família no País.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas II, III e V estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I, III e V estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.

APOIADOR INSTITUCIONAL
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