
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS

DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

PROCESSO SELETIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

COMUNICAÇÃO SOCIAL

1. A prova terá duração de 3 (três) minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.

2. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta,
não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.

3. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, de conteúdo
específico, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D).

prova, estando disponível, também, no site http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.

4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

"A todo viver corresponde um sofrer."

5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente
lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
7. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha
a tocar, emitindo sons de chamada, despertador, etc, SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.
8. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independente do início da prova:

a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro
etc., salvo se autorizado, previamente, pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;

b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista)
d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.

9. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a
conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal no 12.546 de 14 de dezembro de 2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o cartão-
resposta devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo
tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da
prova, estando disponível também, no site http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CURSO/PROGRAMA

01. O texto jornalístico depende, antes de tudo, de clareza de raci-

ocínio e domínio do idioma, no caso, a língua portuguesa. NÃO

representa uma característica do texto jornalístico:

(A) ser claro e direto, exato e conciso, sóbrio e descritivo

(B) utilizar-se das formas mais simples admitidas pela norma

culta da língua

(C) ter parágrafos curtos e as frases, também curtas, devem

conter uma só ideia

(D) priorizar adjetivos e, modismos e palavras de vocabulário

culto e fora do uso popular

02. O uso de siglas no texto jornalístico segue um padrão que é

comum a praticamente todos os jornais e também sites noticiosos

ligados às grandes empresas jornalísticas. Sobre as normas de

grafia de siglas, é INCORRETO afirmar que:

(A)  não se usa pontos intermediários ou finais nas siglas: SUS

e não S.U.S.

(B) todas as siglas são grafadas em caixa alta: SUS, IPTU,

UERJ, EMBRATUR

(C) na primeira citação, deve-se escrever por extenso e colo-

car a sigla a seguir, em parênteses: Secretaria Municipal de

Saúde (SMS)

(D) algumas siglas podem ter letras maiúsculas no meio de sua

estrutura, se assim for convencionado pelo órgão ou serviço

que ela representa: SubReg, de Subsecretaria de Regulação,

Controle, Avaliação, Contratualização e Auditoria

03. Por trás de qualquer matéria jornalística existe uma pauta que

indica parâmetros importantes para a construção do texto. No dia a

dia de um jornal, cada editoria faz sua própria pauta e a discute com

as outras editorias e a coordenação de redação nas reuniões diá-

rias de pauta. A pauta jornalística deve:

(A) ser genérica, não precisa se preocupar em responder per-

guntas e nem em prestar um serviço ao leitor

(B) ser definida exclusivamente pelos editores, para que esteja

de acordo com a linha editorial do jornal, não sendo possível ao

repórter ou outro profissional sugerir uma pauta

(C) conter sempre uma hipótese a ser confirmada ou refutada,

uma questão principal a ser respondida, se preocupando em

levantar enfoques diferenciados sobre os temas e ângulos no-

vos de abordagem

(D) atender aos interesses do jornal, sem se preocupar com o

levantamento de fontes ou informações que apontem para uma

interpretação do tema abordado diferente da proposta pela li-

nha editorial

04. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o
direito fundamental do cidadão à informação, isto é, o seu direito de
informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Como o
acesso à informação de relevante interesse público é um direito
fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido
por nenhum tipo de interesse. Com base no que preconiza o Códi-
go de Ética dos Jornalistas Brasileiros, é INCORRETO afirmar que:

(A) o jornalista não pode impedir a manifestação de opiniões
divergentes ou o livre debate de ideias, incitar violência, intole-
rância e a prática de crime
(B) o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade
no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho
pela precisa apuração e pela sua correta divulgação
(C) a divulgação da informação precisa e correta é dever dos
meios de comunicação e deve ser cumprido independentemen-
te da linha política e editorial do veículo e se ele é público, estatal
ou privado
(D) o jornalismo é uma atividade de relevante interesse público
e, por isso, o jornalista não precisa se preocupar com direitos
pessoais de intimidade e privacidade do cidadão, tampouco
com a exposição de pessoas ameaçadas, desde que seja para
garantir o acesso do público à informação

05.  Um dos conceitos mais disseminados da teoria da comunicação
de massa é aquele que explica como as sociedades capitalistas
avançadas mobilizam a população a se engajar nas tarefas neces-
sárias à manutenção do sistema econômico e social por meio do
consumo estético massificado. A individualidade é combatida, entre
outros meios, pela exploração mercantil da cultura e dos processos
de formação da consciência. Esse é o conceito de:

(A) semiótica
(B) crise sistêmica
(C) indústria cultural
(D) ordem social dominante

06. A notícia como espetáculo nos meios de comunicação tornou-se
rotineira, especialmente quando se trata da televisão. Em momentos
mais dramáticos, o problema se agrava. O espaço para a reflexão
desaparece e ganham destaque as cenas mais sensacionais como
dor e sofrimento, gravações ocultas, bate-boca, acusações bom-
básticas em encenações teatrais. Essa é uma tendência que cres-
ceu exponencialmente com o advento da internet e das novas
tecnologias e com o poder do cidadão comum em produzir conteú-
do, para fornecer à imprensa ou divulgar por conta própria nos
canais virtuais. Sobre a espetacularização da notícia pelos veículos
profissionais de imprensa, sobretudo a TV, é correto afirmar que:

(A) o que leva à espetacularização da notícia são algumas fon-
tes mal intencionadas, que enganam e manipulam os jornalistas
para ganhar espaço diante das câmeras
(B) trata-se da aposta no entretenimento tornado centro de to-
das as programações em detrimento da correta informação, da
prestação de serviço e da educação
(C) o telespectador não é bobo, ele pode refletir, raciocinar e
elaborar a sua própria opinião e nunca vai se deixar levar pela
espetacularização da notícia
(D) não é verdade que veículos de comunicação tratem a notí-
cia como espetáculo, porque eles respeitam o Código de Ética
dos Jornalistas Brasileiros
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07. A internet oferece uma série de vantagens para os jornalistas
exercerem a profissão, como a praticidade e a velocidade que um
computador conectado à rede pode possibilitar; a ampliação do
repertório pela integração das mídias; a agregação de valor ao
processo comunicacional, potencializando as formas de apuração,
publicação, compartilhamento e organização de informações. Por
outro lado, também tira do jornalista e das empresas de comunica-
ção o monopólio sobre a informação, sobretudo sua divulgação.
Com um celular na mão e acesso à internet, qualquer pessoa pode
postar informações ou ter um blog onde produzirá suas próprias
notícias. Neste cenário, é INCORRETO afirmar que:

(A) não existe ameaça para os jornalistas e grandes empresas
de comunicação porque, por serem profissionais, ainda terão a
confiança absoluta do público
(B) o jornalista contemporâneo precisa ser um profissional di-
nâmico, capaz de atuar em múltiplos ambientes e plataformas,
cumprindo o papel de mediador, em vez de emissor detentor da
verdade absoluta
(C) ) se a nova era e os demais elementos tecnológicos são
capazes de modificar a maneira de se fazer jornalismo, o con-
ceito de jornalismo deve ser revisto e atualizado de modo que o
leitor seja incluído no processo
(D) no cenário atual, muitas empresas jornalísticas se aprovei-
tam da interação com seu público pela internet para receber
sugestões de pautas, perguntas, denúncias e informações di-
versas que auxiliem direta ou indiretamente na elaboração de
uma matéria

08. A coletânea de matérias publicadas de interesse do assessora-
do preparada pela assessoria de comunicação ou por empresa
contratada, chama-se:

(A) clipping

(B) mailing

(C) press-release

(D) media training

09.  Uma empresa que está sendo vítima de fake news nas redes
sociais e precisa adotar medidas de gestão de crise. Além de divul-
gar comunicado desmentindo e esclarecendo os boatos, assessor
de comunicação deve tentar manter o controle sobre a situação e
traçar novas estratégias, Para isso, é necessário:

(A) engajar
(B) viralizar
(C) monitorar
(D) impulsionar

10. A assessoria de imprensa utiliza diversos instrumentos para di-
vulgar suas pautas e a imagem de seu cliente. NÃO faz parte do
conjunto de materiais produzidos pelo setor o seguinte recurso:

(A) press-release

(B) deadline

(C) briefing

(D) mailing

11.  No mundo atual, inovar é essencial para atrair novos públicos
e conquistar espaço. A prefeitura de uma cidade brasileira, contrari-
ando outros perfis do segmento, mudou a forma de comunicar nas
redes sociais e alcançou sucesso utilizando linguagem descontraída
e formato informal. A referida prefeitura é a da cidade:

(A) de Curitiba
(B) de São Paulo
(C) de Florianópolis
(D) do Rio de Janeiro

12. Para a inauguração de uma nova clínica da família, a assessoria
de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janei-
ro prepara dois produtos de divulgação, que são ferramentas co-
muns em assessoria de comunicação para apresentar e propor um
assunto para a imprensa e para fornecer aos jornalistas as informa-
ções de interesse do cliente. Esses produtos, que devem ser distri-
buídos em momentos distintos do processo de divulgação, são:

(A) nota e mailing

(B) lauda e briefing

(C) press-release e briefing

(D) sugestão de pauta e press-release

13. Fazem parte das atribuições da assessoria de imprensa,
EXCETO:

(A) gerenciamento de perfis em redes sociais
(B) elaboração de pautas e press-release

(C) preparação de artigos e briefings

(D) acompanhamento de entrevistas

14. A assessoria de comunicação é um setor que cresceu muito nos
últimos anos e está em expansão. Sobre a atuação da assessoria
de comunicação, é INCORRETO afirmar que:

(A) atua na gestão de crise do cliente
(B) o assessor de comunicação tornou-se um gestor de comu-
nicação
(C) além do jornalista, outros profissionais, como publicitários e
relações públicas, também podem atuar
(D) deve cuidar da imagem do assessorado diante da opinião
pública, sem se preocupar com a mediação e a interação com a
imprensa

15. O logotipo da Prefeitura do Rio de Janeiro tem as cores:

(A) verde e azul
(B) azul e branco
(C) laranja e branco
(D) azul, vermelho e branco

16. O relacionamento entre repórteres e assessores de comunica-
ção deve ser pautado pelo respeito, confiança e cordialidade. So-
bre essa relação, é INCORRETO afirmar que o assessor deve:

(A) estar sempre disponível para prestar informações adicio-
nais sobre o tema
(B) ler sempre o texto do repórter antes da publicação, avalian-
do o conteúdo e pontuando questões discordantes
(C) procurar realizar coletivas em horários mais adequados
para que os repórteres possam preparar suas matérias
(D) colaborar com o envio de texto e imagem para os repórte-
res que não puderem estar presentes em entrevistas

O press-release abaixo foi produzido pela Assessoria de Comu-
nicação Social da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Ja-
neiro para divulgação de ações do setor. Leia-o para responder à
questão de número 17.

SAÚDE FAZ AÇÕES SOBRE RISCO DO TABAGISMO PARA CRIANÇAS
Atividades buscam conscientizar o público infanto-juvenil para

os perigos do cigarro.
Para marcar o Dia da Conscientização da Criança e do Ado-

lescente quanto ao Risco do Tabagismo, celebrado em 11 de outu-
bro, profissionais de saúde e educação do Programa de Saúde na
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Escola do município do Rio promovem este mês atividades para
alertar sobre as táticas da indústria do tabaco para atrair jovens e
novos fumantes.

O Dia da Conscientização da Criança e do Adolescente quanto
ao Risco do Tabagismo foi instituído pela Lei Municipal no 5.577/2013.
A data é uma oportunidade para que profissionais de educação e
saúde e a sociedade em geral possam informar e proteger as novas
gerações sobre um produto que traz dependência e é extremamente
prejudicial à vida de fumantes e dos que convivem com ele: o tabaco.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o tabagismo
uma doença pediátrica, já que 90% dos fumantes experimentam o
primeiro cigarro e se tornam dependentes até os 19 anos de idade.
Estudos demonstram a grande vulnerabilidade do cérebro dos ado-
lescentes à dependência ao tabaco, que tende a se instalar logo nos
primeiros contatos com o cigarro. A nicotina é uma droga que causa
dependência em cerca de 50% a 70% dos que a experimentam.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)
apontam que o uso de “outros produtos de tabaco” entre jovens de 13
a 17 anos aumentou de 4,8% em 2012 para 6,1% em 2015. Dentro
da categoria “outros produtos de tabaco”, o narguilé foi o produto mais
usado em 2015 (71,6%), sendo mais frequente nas meninas (67,5%)
em relação aos meninos (51,8%). Ou seja, observa-se uma dissemi-
nação cultural de um produto tão nocivo quanto o cigarro.

Disponível em < http://noticias.prefeitura.rio/saude/saude-faz-acoes-sobre-risco-do-tabagismo-

para-criancas/>:

17. Com base na leitura do texto, conclui-se que:

(A) todas as afirmações estão corretas
(B) a maioria dos fumantes experimenta e se torna dependente
do cigarro até os 19 anos
(C) o Dia da Conscientização da Criança e do Adolescente é
uma data do calendário municipal
(D) o Dia da Conscientização da Criança e do Adolescente
serve para profissionais de saúde e de educação informarem e
protegerem as novas gerações sobre os malefícios do cigarro

O texto abaixo é parte de um press-release produzido pela
Assessoria de Comunicação Social da Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro. Foram retiradas todas as vírgu-
las, para responder à questão de número 18.

GABINETE ITINERANTE CHEGA AO HOSPITAL FRANCISCO
DA SILVA TELLES

Ação reuniu esforços de várias subsecretarias para auxiliar e
corrigir processos de trabalho

A secretária municipal de Saúde Beatriz Busch transferiu terça-
feira dia 8 de outubro seu gabinete para o Hospital Municipal Fran-
cisco da Silva Telles em Irajá. Esta é a segunda vez que a titular da
pasta passa a despachar direto de um hospital medida que tem
como objetivo estar mais perto da população e do dia a dia dos
servidores para garantir a melhor assistência e atuar mais rapida-
mente na resolução de problemas.  A primeira unidade a receber a
equipe do gabinete foi o Hospital Pedro II em Santa Cruz em julho.
Não há data limite para que a secretária deixe a unidade.

O Hospital Municipal Francisco da Silva Telles é uma importan-
te unidade de retaguarda na Zona Norte da cidade com média
mensal de atendimentos de 3.600 pacientes. Só no mês de setem-
bro a unidade que oferece emergência 24h com perfil para clínica
médica e pediatria além de cirurgias geral e ginecológica eletivas
realizou 193 cirurgias. A unidade conta ainda com ambulatórios de
ortopedia fisioterapia oftalmologia odontologia (centro de especiali-
dade odontológica) e pediatria.

Disponível em http://noticias.prefeitura.rio/saude/gabinete-itinerante-chega-ao-hospital-

francisco-da-silva-telles/

18. A frase foi reescrita com a pontuação correta na seguinte alternativa:

(A) Só no mês de setembro, a unidade que oferece emergência
24h, com perfil para clínica médica, e pediatria, além de cirurgias
geral, e ginecológica eletivas, realizou 193 cirurgias.
(B) A secretária municipal de Saúde Beatriz Busch, transferiu
terça-feira dia 8 de outubro, seu gabinete para o Hospital Muni-
cipal Francisco da Silva Telles, em Irajá.
(C) A unidade, conta ainda, com ambulatórios de ortopedia,
fisioterapia, oftalmologia, odontologia (centro de especialidade
odontológica), e pediatria.
(D) A primeira unidade a receber a equipe do gabinete foi o
Hospital Pedro II, em Santa Cruz, em julho.

19. Assinado em 1990, o Acordo Ortográfico visa à padronização
da ortografia da língua portuguesa. Os países Brasil, Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste, que formam a Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP), assinaram o tratado e cada um determinou
prazos para que a reforma entrasse em vigor em seus territórios.
No Brasil, a nova ortografia entrou em vigor em janeiro de 2016.
Com base nas regras atuais de hifenização, as cinco palavras estão
escritas corretamente em relação ao uso ou não do hífen são:

(A) antirrábica, neonatal, anti-inflamatório, hipertensão,
antisséptico
(B) ultrassonografia, prénatal, recém-nascido, neo-natal,
antihigiênico
(C) anti-rábica, anti-higiênico, anti-séptico, ultra-sonografia,
intra-muscular
(D) pré-natal, intramuscular, hiper-tensão, recém-nascido,
anti-inflamatório

20. Já ____ 77 anos que não ____ registros de casos de febre
amarela urbana no Brasil. Neste período, só ____ notificações do
caso silvestre da doença. (Fonte: Ministério da Saúde). A alternativa
que completa corretamente o trecho é:

(A) fazem, existem, houveram
(B) fazem, existem, houve
(C) faz, existe, houveram
(D) faz, existem, houve

21. Tendo em vista as regras de concordância, a opção em que a
forma verbal está INCORRETA é:

(A) Foram investigados em 2019, até o mês de setembro, 218
casos suspeitos de sarampo.
(B) Faltam aos municípios brasileiros uma legislação específica so-
bre entrada de pets em hospitais durante a internação dos donos.
(C) Os sinais e sintomas mais comuns da doença são febre alta,
calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e
vômitos.
(D) Dos novos tomógrafos da rede municipal de saúde, o pri-
meiro começou a operar em agosto de 2018 no Hospital Muni-
cipal Albert Schweitzer.

22. A crase está corretamente aplicada em:

(A) A secretária municipal de saúde foi à Brasília para se reunir
com o ministro da Saúde.
(B) À 35 anos não é registrado um caso de raiva humana no
município do Rio de Janeiro.
(C) Aos sábados, as unidades de Atenção Primária funcionam
das 8h às 12h.
(D) A secretária municipal de saúde do Rio de Janeiro respon-
deu à perguntas complexas.
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23. A colocação do pronome oblíquo está INCORRETA em:

(A) O médico irá recebê-lo para a consulta.

(B) Não a vi quando deu entrada no hospital.

(C) Quando se sentiu bem, o paciente pôde receber alta.

(D) Ele olhou-me e pediu orientação sobre o medicamento.

24. O Brasil é uma República Federativa formada pela união de 26
estados e do Distrito Federal e tem um total de 5.570 municípios.
Diante disso, é correto afirmar que:

(A) o território brasileiro é dividido em seis regiões: Norte, Sul,
Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Nordeste, todas repletas de
particularidades

(B) a Região Norte é composta por sete estados: Acre, Alagoas,
Amazônia, Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe

(C) Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo
compõem a região Sudeste

(D) os nomes das capitais de SC, PR e RS são Florianópolis,
Londrina e Porto Alegre

25. Nos últimos dois anos, uma doença que há décadas não ocorria
nos centros urbanos do Sudeste e outra que já era considerada
erradicada no Brasil voltaram a causar preocupação, levando o Mi-
nistério da Saúde, com as secretarias estaduais e municipais das áreas
atingidas, a realizarem campanhas de vacinação. Entre os estados
onde essas campanhas foram realizadas, estava o Rio de Janeiro. As
doenças para as quais houve campanhas de vacinação foram:

(A) sarampo e febre amarela

(B) dengue e chikungunya

(C) zika e febre amarela

(D) zika e sarampo

26. No calendário eleitoral brasileiro, acontecem pleitos a cada dois
anos. É correto afirmar que:

(A) A eleição majoritária é realizada obrigatoriamente em dois
turnos, sem possibilidade de ser concluída em um único turno.

(B) A eleição majoritária é usada para escolher os chefes do
Executivo e a proporcional, para os membros do Legislativo.

(C) Em 2018, as eleições foram para cargos nacionais e esta-
duais e, portanto, foram majoritárias apenas.

(D) Nas eleições de 2020 serão eleitos prefeitos, secretários
municipais e vereadores:

27. Nos últimos três anos, cinco ex-governadores do estado do
Rio de Janeiro foram presos. Alguns já deixaram a cadeia por
habeas corpus, mas outros continuam encarcerados. São es-
ses os governadores:

(A) Sérgio Cabral Filho, Luiz Fernando Pezão, Anthony Garo-
tinho, Rosinha Garotinho e Marcello Alencar

(B) Sérgio Cabral Filho, Luiz Fernando Pezão, Anthony Garo-
tinho, Rosinha Garotinho e Benedita da Silva

(C) Sérgio Cabral Filho, Luiz Fernando Pezão, Anthony Garoti-
nho, Rosinha Garotinho e Moreira Franco

(D) Sérgio Cabral Filho, Nilo Batista, Anthony Garotinho,
Benedita da Silva e Moreira Franco

28. São bairros ou regiões do município do Rio de Janeiro:

(A) Ilha do Governador, Tijuca, Santa Rosa, Belford Roxo,
Copacabana, Mesquita, Grajaú, Santa Teresa, Irajá, Guaratiba

(B) Copacabana, Ilha do Governador, Santa Cruz, Campo
Grande, Cacuia, Santa Rosa, Posse, Ipanema, Sepetiba, Tijuca

(C) Tijuca, Santa Cruz, Campo Grande, Copacabana, Sepetiba,
Grajaú, Santa Teresa, Irajá, Guaratiba, Ilha do Governador

(D) Campo Grande, Ilha do Governador, Grajaú, Tijuca, Santa
Rosa, Copacabana, 25 de Agosto, Santa Teresa, Posse,
Guaratiba

29. Nos últimos meses, o Brasil presenciou dois desastres ambientais
que ganharam grande destaque na mídia e na internet e um deles
chegou a chamar a atenção de personalidades e políticos em todo o
mundo, causando inclusive uma crise diplomática internacional. A
afirmativa refere-se às queimadas:

(A) na Amazônia e manchas de óleo nas praias da região Nor-
deste

(B) na Amazônia e manchas de óleo nas praias da região Norte

(C) na Amazônia e mortandade de peixes no Pantanal

(D) no Pantanal e seca dos rios da Amazônia

30. São nomes de presidentes, primeiros ministros ou chanceleres
dos seguintes países, nesta ordem: Brasil, França, Estados Unidos
e Alemanha:

(A) Jair Bolsonaro, Justin Trudeau, Donald Trump e Angela
Merkel

(B) Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, Donald Trump e Boris
Johnson

(C) Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, Donald Trump e Angela
Merkel

(D) Jair Bolsonaro, Justin Trudeau, Donald Trump, Boris
Johnson e Theresa May

31. Na Constituição Federal (1988), o art. 198 define que as ações
e serviços públicos de saúde integrem uma rede regionalizada e
hierarquizada, constituindo um sistema único. Sobre essa rede, pode-
se afirmar que:

(A) uma esfera é subordinada a outra em suas decisões e ativi-
dades

(B) os serviços devem ser organizados em níveis de complexi-
dade crescentes e decrescentes

(C) a hierarquização tem por finalidade redistribuir poder e res-
ponsabilidade entre os três níveis de governo

(D) a regionalização é um processo de articulação entre os
serviços existentes que visam o comando unificado dos mesmos

32. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS)0 que tem como
objetivo diminuir desigualdades, tratando desigualmente os desi-
guais e investindo mais onde a carência é maior, denomina-se:

(A) integralidade

(B) desigualdade

(C) igualdade

(D) equidade
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COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO OU RELAÇÕES PÚBLICAS)

De acordo com a Lei nº 8.142 (1990), que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde, responda às ques-
tões de números 33 a 35.

33. A Conferência de Saúde é uma das instâncias colegiadas que
se reúne a cada:

(A) dois anos
(B) três anos
(C) quatro anos
(D) de ano em ano

34. Em relação ao conjunto dos demais segmentos sociais nos
Conselhos de Saúde e Conferências, a representação dos usu-
ários será:

(A) unitária
(B) paritária
(C) igualitária
(D) majoritária

35. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados
como os seguintes tipos de despesa do Ministério da Saúde:

(A) custeio/ capital
(B) arrecadação/ gastos
(C) aplicação/ orçamento
(D) transferência/ investimento

Com base na Lei nº 8.080/90, responda às questões de nú-
meros 36 a 38.

36. A saúde é vista como um direito fundamental do ser humano e é
dever do Estado, no que se refere à garantia da saúde. Desse
modo, o acesso deve ser:

(A) público e privado
(B) universal e igualitário
(C) integralizado e gratuito
(D) regionalizado e hierarquizado

37. O SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados
por órgãos e instituições. De acordo com o art. 2º, § 4º, a iniciativa
privada poderá participar desse sistema em caráter:

(A) particular
(B) adicional
(C) suplementar
(D) complementar

38. Diariamente as mídias desempenham papel fundamental infor-
mando cidadãos sobre o direito de acesso a ações e serviços de
saúde. A Lei nº 8.080/90 estabelece competência de executar ser-
viços de vigilância epidemiológica à direção:

(A) municipal
(B) regional
(C) nacional
(D) estadual

39. Avaliar e aprovar a política para os recursos humanos do SUS
é competência:

(A) da Mesa de Negociação do SUS
(B) do Conselho Municipal de Saúde
(C) da Secretaria Municipal de Saúde
(D) da Assessoria de Comunicação Social

40. O Conselho Municipal de Saúde, segundo a Lei nº 5.104/2009,
é um órgão:

(A) ordinário, permanente e resolutivo
(B) colegiado, consultivo e deliberativo
(C) deliberativo, voluntário e permanente
(D) colegiado, deliberativo e permanente


