490
QUESTÕES GABARITADAS
QUESTÕES PARA PREFEITURA DE GUARULHOS-SP
AB125-19-GUARULHOS-SP-AT-SUS-TESTE

OBRA
Questões Gabaritadas para o Concurso Prefeitura de Guarulhos-SP - cargo de Atendente

AUTORES
Língua Portuguesa - Profª Zenaide Auxiliadora Pachegas Branco
Matemática - Profª Evelise Leiko Uyeda Akashi/Sara Martins de Oliveira
Noções de Informática - Profº Ovidio Lopes da Cruz Netto/Carlos Alexandre Quiqueto
Políticas de Saúde - Profª Ana Luisa Maia da Costa Iacida
Conhecimentos Específicos - Profº Ana Luisa Maia da Costa Iacida

PRODUÇÃO/ASSESSORIA
Mari de Barros
Juliana Pivotto
DIAGRAMAÇÃO
Willian Lopes
CAPA
Joel Ferreira dos Santos

SUMÁRIO
Língua Portuguesa.................................................................................................................................................................1
Matemática............................................................................................................................................................................ 55
Noções Básicas de Informática...................................................................................................................................... 78
Políticas de Saúde.............................................................................................................................................................106
Conhecimentos Específicos...........................................................................................................................................110

1. (OBJETIVA – 2018)
Estudo revela que humanidade já produziu 8,3 bilhões de
toneladas de plástico
Um novo estudo mostra que o ser humano produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico, desde o início da produção
em massa desse material, em 1950, até 2015. A maior parte
desse plástico já virou lixo e quase 80% do material está
agora em aterros sanitários ou no meio ambiente.
O estudo, publicado na revista Science Advances, foi liderado por cientistas das universidades da Geórgia, da Califórnia e da organização oceanográfica Sea Education Association (SEA) – todas dos Estados Unidos. Segundo os autores,
a pesquisa faz “a primeira análise global da produção, uso
e destino de todo o plástico já fabricado”.
Das 8,3 bilhões de toneladas de plástico produzidas até
2015, cerca de 6,3 bilhões já foram descartadas. De todo
esse lixo, apenas 9% foi reciclado, 12% foi incinerado e 79%
está acumulado em aterros ou poluindo o ambiente natural. O estudo também mostra que a produção de plástico
acelerou nos últimos anos: metade da produção de 8,3 bilhões de toneladas ocorreu nos últimos 13 anos do período
estudado, isto é, entre 2002 e 2015.
Nesse ritmo, segundo os cientistas, a quantidade de plástico jogada em aterros ou no ambiente chegará a 13 bilhões
de toneladas até 2050. “A maior parte do plástico não é
biodegradável em nenhum sentido, portanto o lixo plástico gerado pelos humanos poderá permanecer conosco por
centenas ou até milhares de anos”, disse uma das autoras
do estudo, Jenna Jambeck, professora da Universidade da
Geórgia.
Segundo o estudo, em 1950, a produção de plástico era de
2 milhões de toneladas anuais. Em 2015, ela já era de 400
milhões de toneladas por ano. Com isso, dizem os cientistas, o plástico ultrapassou vários outros materiais no ranking dos mais produzidos pela humanidade. Atualmente,
os mais produzidos são os materiais relacionados à construção civil, como aço e cimento.
Os autores do estudo destacaram que não têm a pretensão
de remover o plástico do mercado, mas de incentivar um
exame mais crítico do uso do material. “Há áreas nas quais
o plástico é indispensável, especialmente em produtos desenhados para a durabilidade. Mas acho que precisamos
olhar com mais cuidado para o nosso caro uso dos plásticos e devemos nos perguntar quando o uso desses materiais faz ou não sentido”, afirmou outra autora do estudo,
Kara Lavender Law, da SEA.
Disponível em: <http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/>. (Adaptado.)

De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(

(
(
(

) Desde o começo da produção em massa de plástico,
menos de 10% foi reciclado. Isso significa que mais
de seis bilhões de toneladas desse material ainda se
encontram descartadas no meio ambiente
) Mais de quatro bilhões de toneladas de plástico foram
produzidas em 13 anos.
) Juntamente do cimento e do aço, o plástico é o material mais produzido pela humanidade.
) Um dos grandes problemas do plástico é que ele, em
sua totalidade, pode ficar sem se decompor por até
milhares de anos, visto que não é biodegradável em
nenhum sentido.
a)
b)
c)
d)
e)

C - C - C - E.
E - E - C - C.
E - C - E - E.
C - C - E - E.
E - E - E - C.

2. (AOCP – 2018)
Texto I
LIVRO II
Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao
ensino — por isso requer experiência e tempo; enquanto a
virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde
ter-se formado o seu nome por uma pequena modificação
da palavra (hábito). Por tudo isso, evidencia-se também que
nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza;
com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar
um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, à pedra,
que por natureza se move para baixo, não se pode imprimir
o hábito de ir para cima, ainda que tentemos adestrá-la jogando-a dez mil vezes no ar; nem se pode habituar o fogo
a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por natureza se comporte de certa maneira a comportar-se de outra.
Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que
as virtudes se geram em nós. Diga-se, antes, que somos
adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Por outro lado, de todas as coisas que
nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e
mais tarde exteriorizamos os atos. Isso é evidente no caso
dos sentidos, pois não foi por ver ou ouvir frequentemente
que adquirimos a visão e a audição, mas, pelo contrário,
nós as possuíamos antes de usá-las, e não entramos na
posse delas pelo uso. Com as virtudes dá-se exatamente o
oposto: adquirimo-las pelo exercício, como também sucede com as artes. Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo (...);
por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo
e tocadores de lira tangendo esse instrumento. Da mesma
forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim
com a temperança, a bravura, etc.
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Isto é confirmado pelo que acontece nos Estados: os legisladores tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que
lhes incutem. Esse é o propósito de todo legislador, e quem
não logra tal desiderato falha no desempenho da sua missão. Nisso, precisamente, reside a diferença entre as boas
e as más constituições. Ainda mais: é das mesmas causas e
pelos mesmos meios que se gera e se destrói toda virtude,
assim como toda arte: de tocar a lira surgem os bons e os
maus músicos. Isso também vale para os arquitetos e todos
os demais; construindo bem, tornam-se bons arquitetos;
construindo mal, maus. Se não fosse assim não haveria necessidade de mestres, e todos os homens teriam nascido
bons ou maus em seu ofício.
Isso, pois, é o que também ocorre com as virtudes: pelos
atos que praticamos em nossas relações com os homens
nos tornamos justos ou injustos; pelo que fazemos em presença do perigo e pelo hábito do medo ou da ousadia, nos
tornamos valentes ou covardes. O mesmo se pode dizer
dos apetites e da emoção da ira: uns se tornam temperantes e calmos, outros intemperantes e irascíveis, portando-se de um modo ou de outro em igualdade de circunstâncias. Numa palavra: as diferenças de caráter nascem de
atividades semelhantes. É preciso, pois, atentar para a qualidade dos atos que praticamos, porquanto da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caracteres. E não é coisa
de somenos que desde a nossa juventude nos habituemos
desta ou daquela maneira. Tem, pelo contrário, imensa importância, ou melhor: tudo depende disso.
Aristóteles. Ética a Nicômaco: tradução de Leonel Vallandro e
Gerd Bornheim da versão inglesa de W.D. Ross (Os pensadores). 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 29-30.

De acordo com as ideias e informações expostas no Texto I,
assinale a alternativa correta.
a) O autor lamenta o fato de a virtude não ser inerente ao ser humano.
b) O autor defende que os diferentes tipos de caráter
de um homem, sejam eles construtivos ou nocivos,
não são passíveis de serem adquiridos pela prática
rotineira.
c) O autor acredita que as circunstâncias que moldam
o caráter do ser humano são as mesmas, a diferença reside no modo particular como o homem se
habitua a agir diante delas.
d) O autor equipara as virtudes e suas aquisições aos
sentidos e às artes.
e) O autor sustenta a ideia de que praticar bons atos
na juventude é irrelevante, pois a formação do carácter do homem não depende de atitudes internas, mas de influências externas.

3. (AOCP – 2018)
Texto II
Abril Despedaçado
Por Alessandra Salina.
O filme Abril Despedaçado, de Walter Salles, aborda o conflito de terras entre duas famílias no interior nordestino do
Brasil. Essa disputa se mantém durante várias gerações e
se caracteriza por um ritual no qual sempre os filhos mais
velhos de cada família se enfrentam em um duelo de morte
em nome de suas terras, de forma que as mortes se alternavam entre as famílias. Abril Despedaçado mostra a repercussão desta prática na história de vida dos personagens,
principalmente em relação ao protagonista Tonho (Rodrigo
Santoro) e seu irmão Menino.
O contexto dessa história também denuncia a pobreza do
sertão e principalmente os vários níveis de exploração e
domínio estabelecidos. A família evidenciada no filme sobrevive da confecção da rapadura e, enquanto o pai de família força o filho pequeno ao trabalho intenso, também é
explorado pelo dono da venda que passa a pagar menos
pelo seu produto.
O filme mostrou-se um recurso muito rico para observação
e análise da violência, principalmente a psicológica. É importante ressaltar que outro personagem, Menino, é vítima
constante de violência: apanha do pai, é proibido de brincar, obrigado a trabalhos forçados e presencia o assassinato de um dos irmãos.
Outro aspecto positivo do filme é o fato de mostrar uma
população que sofre violência e que possivelmente apenas
intervenções amplas em seu contexto poderiam protegê-las, como o oferecimento de condições dignas de trabalho, moradia, acesso à escola etc.
Disponível em: <http://www.laprev.ufscar.br/sinopse-filmes/abril-despedacado>. Acesso em 21 jan. 2018.
Sobre o Texto II, é correto afirmar que
a) a autora tece uma crítica ao ciclo da violência e da
exploração que se estabelece dentro e fora do lar
da família retratada.
b) a autora justifica a violência do personagem Menino devido ao fato de ter sofrido variados e constantes tipos de violência.
c) a autora considera positivo o fato de a população
ser negligenciada, pois assim é possível que sejam
implantadas políticas sociais para essa população.
d) como exemplos da violência psicológica sofrida
pelo protagonista, são citadas: surras e execução
de trabalhos pesados.
e) a autora fundamenta seu texto em uma crítica ao
papel do Estado em não suprir as necessidades das
minorias sociais.

Texto I
Inteligência emocional no trabalho, por que ela é tão importante?
Por José Roberto Marques.
Um profissional calmo, com firmeza na hora de avaliar a
situação, com resiliência e que saiba gerenciar imprevistos
tem muito mais chances de alcançar o sucesso do que um
profissional estressado e impulsivo. [...]
Inteligência emocional é saber compreender e gerenciar
suas próprias emoções e também das pessoas a sua volta.
Saber gerir as próprias emoções é muito importante para
qualquer profissional, pois assim saberá o que realmente
está sentindo, será capaz de entender o significado de cada
emoção e como elas podem afetar o seu desempenho e
também de outros. Além disso, facilitará a percepção do
comportamento de cada pessoa da sua equipe ou com as
quais se relaciona. [...]
No ano de 1995, o psicólogo Daniel Goleman revolucionou
e expandiu a forma como nós enxergamos o que é inteligência. Em seu livro “Inteligência Emocional”, ele mostrou
como o nível intelectual de uma pessoa não pode ser medido apenas por sua capacidade de completar equações e
seu pensamento racional. Utilizando-se de embasamentos
teóricos, exemplos reais e conhecimento da anatomia do
cérebro humano, o autor conseguiu mostrar como as emoções têm um papel fundamental em todas as decisões que
tomamos, das mais simples até aquelas mais complexas.
Importância de trabalhar a inteligência emocional no trabalho
Ter um controle sobre o fluxo das emoções e a capacidade
de refrear impulsos é uma qualidade essencial para conseguir ter sucesso e um bom relacionamento interpessoal
com todos a sua volta. […] Desenvolver inteligência emocional pode trazer mudanças radicais para o ambiente de
trabalho, pois as relações interpessoais entre profissionais
formam um fator prioritário à conquista da excelência em
todas as áreas.
Disponível em: http://www.ibccoaching.com.br/portal/
coaching-e-psicologia/inteligencia-emocional-trabalho-importante/ (Fragmentos). Acesso em 21 jan. 2018.
(Adaptado.)
De acordo com o Texto I, é correto afirmar que
a) o pensamento racional é fator determinante para a
excelência profissional.
b) as relações interpessoais devem ser estabelecidas
por meio do controle emocional, tanto de si quanto de outros colegas de trabalho.
c) o texto sugere que o desempenho profissional é
influenciado não somente por fatores como conhecimento, mas também pelo domínio emocional
para lidar com situações adversas.

d) o texto afirma que o quociente intelectual (QI) é a
combinação de conhecimentos de equações e de
sentimentos e emoções das pessoas da equipe.
e) o autor explicita que, por meio de exames para
conhecer o funcionamento do cérebro, é possível
saber que práticas podem ser feitas para potencializar as habilidades emocionais.
5. (AOCP – 2018)
Texto II
2. Audiência com o Rei Wei
[…] Comentários
Este capítulo é o primeiro substancial sobre táticas e inicia, assim como A arte da guerra, com uma afirmação que
enfatiza a natureza crucial da guerra. […] O parágrafo de
abertura sintetiza de maneira similar a postura de Sun Pin
quanto aos assuntos militares: enquanto as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A própria
sobrevivência do estado depende da compreensão dos
princípios da guerra, do empreendimento das preparações
militares e da ação, quando necessária, com compromisso
e resolução. […]
Ao mesmo tempo, Sun Pin, bem como muitos outros escritores militares, adverte igualmente contra o perigo de
se enfeitiçar pela guerra ou de se deixar seduzir por lucros
aparentes, e com isso fadar o estado à extinção. Embora ele
a afirme explicitamente apenas mais uma vez, a crença de
que batalhas frequentes debilitam um estado e que mesmo inúmeras vitórias o podem levar à ruína subjaz a todos
os Métodos militares. Além de serem fisicamente preparados, os soldados devem abraçar uma causa moral, devem
lutar com e pela retidão. Somente aqueles propriamente
motivados pela virtude (além do estímulo imediato das recompensas e do medo de punições) se mostram compromissados e eficazes no combate. [...]
Embora não mencione novamente a importância da retidão para as tropas, Sun Pin salienta sua necessidade para
o comandante e assevera ainda que guerreiros, individualmente, não se qualificarão para sua designação aos carros
se lhes faltar uma constelação de virtudes. Mesmo nos dias
de hoje, a retidão permanece um forte motivador, capaz
de despertar veemência quando intensamente proclamada
por um orador habilidoso, incitando os homens à ação. Os
sábios podem ainda se valer de seu poder, tanto na busca
por parceiros e associados no caminho trilhado como para
se prepararem para as lutas cotidianas.
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Sun-Tzu. A arte da guerra (livro eletrônico). Tradução para o
inglês, introdução e comentário de Ralph D. Sawyer; tradução
a partir do inglês de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Editora
WMF Martins Fontes, 2012. (Adaptado.)
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A partir da leitura do Texto II, é correto afirmar que
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a) a vitória é sempre o escopo da guerra e, quanto
mais frequentes as conquistas, mais o estado se
consolida.
b) o paradoxo é inerente à guerra, visto que, embora ela seja necessária em determinadas situações,
pode se tornar nociva.
c) as atribuições suficientes a um soldado são as
competências físicas e a aversão a repreensões.
d) a retidão de valores é utilizada para tornar a sociedade inerte.
e) o texto sugere que tanto comandantes quanto soldados devem ter habilidades no manejo técnico, pois
desse saber dependem os resultados conquistados.

4

c)

Ao dizer que não seria má ideia entregar duas ou
três laudas em branco, o autor chama atenção para
a efemeridade da crônica, que vez ou outra, em
sua opinião, sequer merecia ser escrita.
d) Apesar dos erros que acompanham a crônica em
sua publicação, mercê da pressa com que precisa
ser escrita, a crônica, embora ficcional, mereceria
ser burilada como os outros gêneros literários.
e) Os prazos apertados para a composição da crônica
terminam por estabelecer também o lugar que ela
ocupa nos veículos de comunicação, qual seja, ao
lado do noticiário e dos anúncios, levando-os consigo, muitas vezes, para a posteridade.

6. (FCC – 2018)

7. (IADES – 2018)

Coisa singular, a tal da crônica, esse patinho feio da literatura. Ao contrário do que se passa com o romance, com a
novela, com o conto, ela quase nunca resulta de um longo
processo de elaboração. Nem poderia. É algo que precisa
ser escrito, haja ou não assunto, e escrito para já, sob a
pressão dos prazos de fechamento do jornal ou da revista.
Embora em certos casos não fosse má ideia, não vale entregar à redação duas ou três laudas em branco. Dane-se a
falta de condições ideais, dos largos períodos de maturação de que dispõe um ficcionista. Aquilo tem que sair, haja
o que houver. [...]
Difícil imaginar que no mais das vezes tenham sido escritas
no sufoco. Quase podemos ver Rubem Braga, por exemplo,
o autodenominado Velho Braga, o maior de todos, bufando à máquina de escrever, enquanto ali ao lado se impacienta o moço que a redação encarregou de recolher em
domicílio aquele palmo de prosa para a qual, não menos
urgente, há um espaço aberto na edição de amanhã.
No dia seguinte, sem os rabiscos, sem as emendas apressadas
que o autor teve ainda tempo de fazer no seu original, antes
de passá-la às mãos do estafeta, lá estará a crônica, não raro
espremida entre anúncios ou noticiário cuja data de validade
haverá de caducar em poucas horas. Perdida nessa vizinhança
prosaica e efêmera, lá estará o que foi escrito às pressas, de
olho no relógio, e que ainda assim, por se tratar de arte, atravessará os tempos, sem uma ruga, capaz de seguir falando a
leitores que ainda nem sequer nasceram.

Ao entrar em contato com a música, zonas importantes
do corpo físico e psíquico são acionadas – os sentidos, as
emoções e a própria mente. Mediante a música, a criança
expressa emoções que não consegue materializar com palavras.
Antes mesmo de nascer, o bebê já é capaz de ouvir. A partir
do quinto mês de gestação, ele ouve as batidas do coração
da mãe (além de todos os outros barulhos do organismo) e
reconhece a sua voz. É na fase fetal que se forma a memória sonora das crianças, responsável por preparar o vínculo
entre mãe e filho depois do corte do cordão umbilical.
Desde os tempos mais remotos, o homem percebeu todo
esse potencial. Usando os materiais que tinha à disposição
(pedras, ossos, madeiras, o próprio corpo e a voz), ele foi
combinando sons e silêncios das mais diversas maneiras.
A música possibilita o desenvolvimento intelectual e a interação do indivíduo no ambiente social, contribuindo diretamente para o desenvolvimento cognitivo, linguístico,
psicomotor e socioafetivo do aluno, independentemente
da respectiva faixa etária. Por meio dela é possível transmitir não somente palavras, mas também sentimentos, ideias
e ideais que podem ganhar grandes repercussões didáticas
se bem direcionados.

Humberto Werneck. Encantos de um patinho feio. Disponível
em: <https://cronicabrasileira.org.br>.

De acordo com o texto:
a) A crônica pode optar entre duas esferas conceituais ligadas à produção escrita, seja a mais voltada para a literatura, de caráter pretensamente
atemporal, seja a transitória, integrada por anúncios e noticiário.
b) Ao contrário do romance e da novela, gêneros supostamente mais belos que a crônica, esta nem
por isso se equipara à efemeridade dos anúncios,
uma vez que também é considerada arte.

Arnaldo Niskier. A linguagem da música. Disponível em:
<http://www.academia.org.br/artigos/linguagem-da-musica>. Acesso em 7 abr. 2018. Fragmento. (Adaptado.)

Com base na leitura do texto, infere-se que a música
a) apresenta grande alcance em todos os aspectos do
indivíduo, inclusive no segmento educativo, principalmente se conduzida adequadamente.
b) contribui para a formação da memória sonora da
criança nos primeiros meses de vida.
c) possui um potencial de desenvolvimento integral
diretamente relacionado com a idade da pessoa.

MATEMÁTICA
1. (FGV – 2018) Em direção à escola caminhavam 1 professor e 6 alunos. Cada aluno carregava 6 estojos e, em cada
estojo havia 6 lápis.
No total, quantas pessoas, estojos e lápis há nessa história?
a)
b)
c)
d)
e)

216.
252.
258.
259.
264.

2. (FGV – 2018) Pedro e Paulo possuem, respectivamente,
R$ 2.546,00 e R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia, Paulo deve dar a Pedro
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a)
b)
c)
d)
e)

3. (FGV – 2018) O resultado da operação 5 + 3 × 7 – 4 é:
a)
b)
c)
d)
e)

14;
22;
24;
28;
52.

4. (FGV – 2018) Os amigos Mário, Daniela e Tomás correram a meia maratona de Vitória. Mário fez a corrida em
1h53min17s, Daniela levou 1h47min24s e Tomás chegou
22min10s após Daniela.
Conclui-se que:
a)
b)
c)
d)
e)

Tomás chegou 16min17s depois de Mário;
Tomás chegou 31min7s antes de Mário;
Mário chegou 7min7s depois de Daniela;
Mário chegou 7min7s antes de Tomás;
Mário chegou 7min53s depois de Daniela.

5. (FGV – 2018) Três urnas A, B e C contêm, respectivamente, 37, 57 e 86 bolas. Arrumam-se as bolas de modo
que as três urnas fiquem com, exatamente, as mesmas
quantidades de bolas. O total de bolas nas três urnas é o
mesmo total inicial.
Conclui-se que, em relação às quantidades iniciais de bolas
nas urnas:
a)
b)
c)
d)
e)

54

R$ 3.147,00.
R$ 1.202,00.
R$ 1.198,00.
R$ 894,00.
R$ 601,00.

a urna A tem agora 33 bolas a mais;
a urna B tem agora 3 bolas a menos;
a urna C tem agora 26 bolas a menos;
a urna A tem agora 27 bolas a mais;
a urna B tem agora 7 bolas a mais.

6. (FGV – 2018) Considere a sentença sobre os números
racionais x e y: “ x ≥ 3 e x + y ≤ 7”.
Um cenário no qual a sentença dada é verdadeira é:
a)
b)
c)
d)
e)

x = 3 e y = 2;
x = 3 e y = 7;
x = 2 e y = 5;
x = 4 e y = 4;
x = 5 e y = 3.

7. (FGV – 2018) Três caixas, despachadas pelo correio, tinham os pesos a seguir:
Caixas

Pesos (Kg)

Y

3,42

X

3,4

Z

3,23

A sequência das caixas em ordem crescente de seus pesos é:
a)
b)
c)
d)
e)

Y, Z, X;
X, Y, Z;
X, Z, Y;
Z, Y, X;
Z, X, Y.

8. (FGV – 2018) Na igualdade o valor de x é:
a)
b)
c)
d)
e)

59;
65;
77;
83;
87.

9. (FGV – 2018) Marcos e Regina têm, cada um, uma certa
quantia em reais. Então, Regina deu a Marcos uma parte do
que tinha, de modo que Marcos ficou com o triplo do que
tinha e Regina ficou com metade do que tinha.
Inicialmente, Regina tinha
a)
b)
c)
d)
e)

metade da quantia de Marcos.
a mesma quantia de Marcos.
o dobro da quantia de Marcos.
o triplo da quantia de Marcos.
o quádruplo da quantia de Marcos.

10. (FGV – 2018) Em um terminal de autoatendimento bancário há apenas cédulas de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00.
As quantidades de cada um dos três tipos de cédula na
máquina são inversamente proporcionais aos seus valores.
Se há 272 cédulas ao todo, então a quantidade total de
dinheiro armazenado no terminal é:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 3.600,00;
R$ 3.960,00;
R$ 4.050,00;
R$ 4.240,00;
R$ 4.800,00.

a)
b)
c)
d)
e)

15;
20;
25;
30;
40.

12. (FGV – 2018) Laura pagou R$ 11,20 por 350g de presunto. No mesmo estabelecimento, Regina comprou 600g
do mesmo presunto.
O valor pago por Regina foi:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 20,70;
R$ 19,80;
R$ 19,20;
R$ 18,30;
R$ 18,10.

13. (FGV – 2018) Para montar certo aparelho um operário
demora 25 minutos.
Trabalhando continuamente, para montar 10 aparelhos
esse operário gastará:
a)
b)
c)
d)
e)

4 horas;
4 horas e 10 minutos;
4 horas e 20 minutos;
4 horas e meia;
4 horas e 40 minutos.

14. (FGV – 2018) Na época do Brasil Colônia os portugueses mediam as distâncias em várias unidades, entre as
quais a légua e a braça. 1 légua era equivalente a 3.000 braças e 1 braça equivale, hoje, a 2 metros e 22 centímetros.
Certa propriedade, no litoral da Bahia, tinha comprimento
de 2 léguas e 2.400 braças.
Essa medida, em metros, é aproximadamente igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

17.100;
17.660;
18.140;
18.650;
19.200.

15. (FGV – 2018) Cinco caminhões iguais fazendo, cada
um, uma viagem por dia, conseguem transportar toda a
produção de soja de uma fazenda ao mercado em 12 dias.
O transporte foi iniciado e, no final do terceiro dia, dois
caminhões enguiçaram.

Os outros caminhões transportaram o restante da soja em
mais:
a)
b)
c)
d)
e)

12 dias;
15 dias;
16 dias;
18 dias;
20 dias.

16. (FGV – 2018) Um pintor pintou uma parede retangular
com 3m de altura por 4m de largura em uma hora.
Com a mesma eficiência, esse pintor pintaria uma parede
com 3,5m de altura por 6m de largura em:
a)
b)
c)
d)
e)

1h45min;
1h40min;
1h35min;
1h30min;
1h25min.

17. (FGV – 2018) Os Índices Gerais de Preços (IGP-M e
IGP-DI) são, ambos, médias aritméticas ponderadas de três
outros índices de preços:
- o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), com peso 6;
- o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso 3; e
- o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso 1.
Suponha que, entre duas apurações consecutivas do IGP-DI, o IPA tenha aumentado de 2,1% para 2,4%; o IPC tenha
também aumentado de 1,7% para 1,9%; e que o INCC tenha sofrido redução de 4,2% para 3,7%.
Nessas condições, da apuração anterior para a apuração
mais recente, o IGP-DI:
a)
b)
c)
d)
e)

sofreu aumento de 2,19% para 2,38%;
sofreu aumento de 1,35% para 1,64%;
não sofreu alteração;
sofreu redução de 1,35% para 1,20%;
sofreu redução de 2,19% para 2,00%.

18. (FGV – 2018) Em uma empresa, os funcionários são
classificados em atendentes, técnicos ou gerentes. A tabela
abaixo mostra a quantidade de funcionários de cada categoria e o salário que cada um recebe.
Categoria

Números de
Funcionários

Salário em
reais

Atentende

10

1800

Técnico

08

3000

Gerente

02

4200

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

11. (FGV – 2018) O salário de Jorge é 1/5 menor do que o
salário de Isabel.
O salário de Isabel é x% maior do que o salário de Jorge.
O valor de x é:
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Nessa empresa, o salário médio dos seus funcionários é de:
a)
b)
c)
d)
e)

2480 reais;
2520 reais;
2640 reais;
2700 reais;
3000 reais.

19. (FGV – 2018) A média dos quatro maiores salários de
uma determinada empresa é R$ 14.700,00. A média dos cinco maiores salários dessa mesma empresa é R$ 14.250,00.
O quinto maior salário dessa empresa é:

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

a)
b)
c)
d)
e)

20. (FGV – 2018) Uma pequena empresa tem 10 funcionários. A média salarial dos 6 funcionários com menores
salários é R$ 2600,00 e a média salarial dos 4 funcionários
com maiores salários é R$ 4200,00. A média salarial dos 10
funcionários dessa empresa é:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 3480,00;
R$ 3440,00;
R$ 3400,00;
R$ 3360,00;
R$ 3240,00.

21. (FGV – 2018) Em um saco há bolas de apenas dois
tamanhos: grandes e pequenas. Cada bola ou é branca ou
é preta não havendo outra cor.
Sabe-se que:
• 70% das bolas do saco são brancas.
• 25% das bolas grandes são pretas.
• 40% das bolas pretas são pequenas.
A porcentagem de bolas brancas pequenas no saco é de
a)
b)
c)
d)
e)

16%.
18%.
20%.
22%.
24%.

22. (FGV – 2018) O valor de uma ação da Bolsa de Valores
desvalorizou 20% em junho e valorizou 20% em julho.
Em relação ao seu valor no início de junho, assinale a opção
que indica, ao final de julho, o valor dessa ação.
a)
b)
c)
d)
e)

56

R$ 12.450,00;
R$ 12.500,00;
R$ 12.550,00;
R$ 12.600,00;
R$ 12.650,00.

ficou igual.
valorizou 2%.
desvalorizou 2%.
valorizou 4%.
desvalorizou 4%.

23. (FGV – 2018) Uma carteira é formada exclusivamente
por ações da VALE3 e da PETR4. Da quantidade total de
ações dessa carteira, 75% correspondem a PETR4.
Novas ações da VALE3 foram adquiridas e incorporadas a
essa carteira. Com isso, a quantidade de ações da VALE3 na
carteira aumentou 50%.
Com relação à nova quantidade total de ações na carteira,
as da PETR4 passaram a representar, aproximadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

50%;
57%;
60%;
63%;
67%.

24. (FGV – 2018) Maria comprou duas bicicletas iguais, pagando R$ 360,00 em cada uma delas. Algum tempo depois,
vendeu ambas: uma com lucro de 10% sobre o preço de
venda e a outra com 15% de prejuízo sobre o preço de
compra.
Nessa transação de compra e venda das bicicletas, Maria:
a)
b)
c)
d)
e)

teve lucro de aproximadamente 2%;
teve lucro de exatamente 5%;
não teve lucro e nem prejuízo;
teve prejuízo de exatamente 5%;
teve prejuízo de aproximadamente 2%.

25. (FGV – 2018) Em uma população de mosquitos, 70%
são transmissores do vírus da dengue e os outros não. Dos
mosquitos transmissores, 40% estão infectados com o vírus
da dengue e os outros não.
Nessa população de mosquitos, os que NÃO transmitem o
vírus da dengue são:
a)
b)
c)
d)
e)

30%;
42%;
60%;
64%;
72%.

26. (VUNESP – 2018) Saí de casa com determinada quantia no bolso. Gastei, na farmácia 2/5 da quantia que tinha.
Em seguida, encontrei um compadre que me pagou uma
dívida antiga que correspondia exatamente à terça parte
do que eu tinha no bolso. Continuei meu caminho e gastei
a metade do que tinha em alimentos que doei para uma
casa de apoio a necessitados. Depois disso, restavam-me
420 reais. O valor que o compadre me pagou é, em reais,
igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

105.
210.
315.
420.
525.

a)
b)
c)
d)
e)

210.
220.
230.
240.
250.

28. (VUNESP – 2018) Participarão de um congresso 256
funcionários da empresa A, 416 funcionários da empresa B
e 656 funcionários da empresa C. Esses funcionários serão
divididos em grupos, de modo que, em cada grupo:
Haja o mesmo número de participantes;
Haja o maior número possível de participantes;
Sejam todos da mesma empresa. Divididos dessa maneira,
o total de grupos obtidos será:
a)
b)
c)
d)
e)

48.
54.
75.
83.
96.

29. (VUNESP – 2018) Considere que, a cada 40 minutos,
um ciclo de produção com 100 unidades de um produto
P1 é encerrado; que, a cada 36 minutos, outro ciclo de produção com 300 unidades de um produto P2 é encerrado;
e que, a cada 30 minutos, um terceiro ciclo de produção
com 200 unidades de um produto P3 é também encerrado.
Considere também que, em determinado instante t, iniciou-se cada ciclo de produção desses três produtos.
Dessa forma, o número total de produtos produzidos até a
primeira vez em que os três ciclos encerrarem, ao mesmo
tempo, é:
a)
b)
c)
d)
e)

6200.
6300.
6400.
6500.
6600.

30. (VUNESP – 2018) Com os 126 pirulitos e os 72 bombons que comprou, Vanessa pretende fazer saquinhos para
revender, contendo pirulitos e bombons, cada um deles
com o mesmo número x de pirulitos e y de bombons, sendo x e y os menores números possíveis, de modo a não
sobrar doces fora dos saquinhos. Sabendo que os preços
de custo de cada pirulito e de cada bombom foram, respectivamente, R$ 0,50 e R$ 1,00, e que Vanessa quer ter lucro de 10 Uma empresa utiliza máquinas iguais, de mesmo
rendimento, para produzir um único tipo de peça.

Do valor que ela gastou na compra desses produtos, cada
saquinho deverá ser vendido por:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 8,10.
R$ 8,15.
R$ 8,20.
R$ 8,25.
R$ 8,30.

31. (VUNESP – 2018) Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia, em um trecho de x quilômetros, possui uma determinada quantidade y de balizadores refletivos disponíveis
para a sinalização desse trecho e, com base nessa quantidade, constatou que, se colocar um número n de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades.
Porém, se colocar (n – 4) balizadores a cada quilômetro,
sobrarão 20 unidades. Se a razão x/y é de 3 para 52, nessa
ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para
sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

230.
260.
350.
280.
330.

32. (VUNESP – 2018) Em um setor de reclamações relacionadas aos produtos A e B, verificou-se que a razão entre
o número de reclamações do produto A e o número total
de reclamações, recebidas em determinado dia, podia ser
representada por 3/5. Sabendo-se que o número de reclamações recebidas do produto B foi 18, o número total de
reclamações recebidas, naquele dia, foi:
a)
b)
c)
d)
e)

40.
45.
50.
55.
60.

33. (VUNESP – 2018) Um total de 30 mil unidades de determinado produto seria produzido por 6 máquinas, todas
idênticas, trabalhando ao mesmo tempo, durante 5 horas
e 30 minutos, de forma ininterrupta. No exato instante em
que se produziu metade das unidades, 2 das máquinas
quebraram, e a produção foi automaticamente interrompida em todas as máquinas. Após a retomada do trabalho, o
restante das unidades foi produzido pelas 4 máquinas não
quebradas, nas mesmas condições iniciais. Dessa forma,
contando apenas o tempo em que as máquinas estiveram
em funcionamento, a produção toda foi concluída em um
período de tempo de, aproximadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

27. (VUNESP – 2018) Carlos, Ana e Gerson tabularam as
respostas de uma pesquisa, realizada via questionário, que
foi respondido pelos usuários de um determinado serviço
municipal. Sabendo que Carlos tabulou um terço do total
de questionários, Ana tabulou três quintos do que sobrou e
Gerson, os 460 questionários restantes, a diferença entre os
números de questionários tabulados por Ana e Gerson foi:

6 horas e 50 minutos.
6 horas e 35 minutos.
6 horas e 20 minutos.
6 horas e 05 minutos.
5 horas e 50 minutos.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. (FGV – 2018) Um disco Blue Ray de uma camada (single layer) e tamanho padrão (12 cm) possui capacidade de armazenamento de, aproximadamente,
a)
b)
c)
d)
e)

1 TB.
1,44 MB.
4,7 GB.
25 GB.
700 MB.

Note que a figura apresenta os valores numéricos das células A1:A5 e a fórmula na célula B1. Todas as outras células estão
vazias.
Assinale a opção que indica o valor da célula B2, se a célula B1 for copiada para a célula B2 através de uma operação Ctrl+C
e Ctrl+V.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
4
8
16

3. (FGV – 2018) Para excluir um arquivo previamente selecionado no Windows Explorer, sem enviá-lo para a lixeira, o
usuário do Windows deve utilizar
a)
b)
c)
d)
e)

Alt+Delete
Ctrl+Alt+Delete
Ctrl+Delete
Ctrl+Shift+Delete
Shift+Delete

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

2. (FGV – 2018) Considere a figura a seguir, extraída do LibreOffice 5.0 Calc.

4. (FGV – 2018) Considere a seguinte sequência de eventos, ordenada cronologicamente.
I. Usuário A envia um e-mail colocando o usuário B no campo “Para”, o usuário C no campo “Cc” e o usuário D no campo “Cco”;
II. O usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção de “responder para todos” e acrescenta o usuário E no campo “Para”.
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Assinale a opção que indica os usuários que receberam o
e-mail enviado por B.
a)
b)
c)
d)
e)

A, somente.
A e E, somente.
A, C e E, somente.
A, D e E, somente.
A, C, D e E, somente.

5. (FGV – 2018)
Obs.: considere que o usuário possui todas as permissões
necessárias para completar a tarefa.
Utilizando o Windows Explorer, um usuário realiza a operação de arrastar, com o botão esquerdo do mouse, um
arquivo que está dentro de uma pasta do disco local C:
para outra pasta do disco local D.
Assinale a opção que indica o resultado dessa operação.

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

a)
b)
c)
d)

Nada irá acontecer.
O arquivo será copiado.
O arquivo será movido.
O Windows irá perguntar ao usuário o que ele deseja que seja feito.
e) Um atalho será criado no disco local D.
6. (FGV – 2018)
O texto a seguir, em destaque, mostra uma lista numerada
- criada no LibreOffice Writer 5.0. A visualização
de caracteres não imprimíveis está ativada.

Leia o fragmento a seguir.
“Um método simples para inserir uma linha em branco, não
numerada, entre o segundo e o terceiro itens da lista, é posicionar o cursor de inserção __________ e usar a tecla (ou combinação de teclas) __________”.
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.
a)
b)
c)
d)
e)
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7. (FGV – 2018) Observe a figura a seguir extraída do LibreOffice 5.0 Calc.

no final do segundo item / Alt + I + L
no final do segundo item / Ctrl + Enter
no final do segundo item / Enter
no final do segundo item / Shift + Enter
no início do terceiro item / Enter

Esta planilha permite calcular o valor líquido de uma operação financeira (B5) dados o valor investido (B1), o rendimento no período (B2) e a alíquota de imposto sobre a
renda (B4) aplicável. Se a alíquota de imposto aumentar
para 20,0%, a ferramenta Calc, que permite calcular o novo
valor a ser investido de modo a obter o mesmo valor líquido na operação, é
a)
b)
c)
d)
e)

atingir meta...
classificar...
rastrear precedentes.
recalcular.
validação.

8. (FGV – 2018) Assinale a opção que apresenta o comportamento correto do Windows 7, em língua portuguesa,
ao ativar a opção “Abrir cada pasta em sua própria janela”
nas opções de pasta do Windows Explorer.
a) Manter pressionada a tecla “Ctrl” e aplicar o comando “Abrir” a uma pasta fará com que ela abra
em uma nova janela.
b) Manter pressionada a tecla “Shift” e aplicar o comando “Abrir” a uma pasta fará com que ela abra
na mesma janela.
c) O comando “Abrir” aplicado a uma pasta fará com
que esta abra em uma nova janela.
d) Um clique sobre um link no Internet Explorer fará
com que a página seja aberta em uma nova aba do
navegador.
e) Um duplo clique sobre uma pasta no painel de navegação do Windows Explorer fará com que esta
abra em uma nova janela.
9. (FGV – 2018) As duas figuras a seguir foram extraídas
do LibreOffice 5.0 Calc.

13. (FGV – 2018) Considere a seguinte estrutura de pastas
e arquivos no MS Windows 7:
• A pasta A contém a pasta B.
• A pasta B contém o arquivo C.txt.
• No mesmo nível da pasta A, está a pasta D que contém
um atalho para a pasta B.

a)
b)
c)
d)
e)

2
3
4
5
6

10. (FGV – 2018) Relacione as teclas de atalho no Windows
10, em língua portuguesa, às suas respectivas ações.
1. Tecla Windows + M
2. Tecla Windows + R
3. Tecla Windows + X
(
(
(

) Abrir a caixa de diálogo Executar
) Abrir o menu Link Rápido
) Minimizar todas as janelas

Assinale a opção que mostra a relação correta, na ordem
apresentada.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2 e 3.
1, 3 e 2.
2, 1 e 3.
2, 3 e 1.
3, 1 e 2.

11. (FGV – 2018) Em um banco de dados relacional, um
nome da tabela, uma chave primária e um nome de coluna
garantem o acesso a
a)
b)
c)
d)
e)

Se o usuário remover o atalho que está na pasta D,
a) a pasta B e o arquivo C.txt serão removidos juntamente com o atalho.
b) a pasta B será removida e o arquivo C.txt ficará
dentro da pasta A.
c) o usuário receberá uma mensagem de erro informando que um atalho a uma pasta, que não esteja
vazia, não pode ser removido.
d) será criado um atalho para o arquivo C.txt na pasta
D, embora o arquivo continue na pasta B.
e) somente o atalho será removido, toda as pastas e
arquivos serão mantidos.
14. (FGV – 2018) Uma usuária deseja procurar todas as
fotos armazenadas no seu computador que foram tiradas
nos dias de seu aniversário (25/09). Ela sabe que o nome do
arquivo começa por IMG e é seguido pelo ano com quatro
algarismos, o mês com dois algarismos e o dia, também
com dois algarismos. As fotos têm extensão jpg.
Utilizando o Windows Explorer do MS-Windows 7, ela deve
preencher o campo de busca com o texto
a)
b)
c)
d)
e)

IMG!0925.jpg
IMG#0925.jpg
IMG*0925.jpg
IMG?0925.jpg
IMG@0925.jpg

15. (FGV – 2018) Assinale a opção que indica a disposição
do texto no MS-Word 2016, para que a imagem apareça no
meio do parágrafo, como mostrado a seguir.

um dado.
um SGBD.
uma linguagem de consulta.
uma partição.
uma visão.

12. (FGV – 2018) A ferramenta tracert presente em várias
versões do MS-Windows foi desenvolvida para
a) calcular a melhor rota entre dois pontos na Internet.
b) especificar o caminho que um pacote deve seguir
da origem até o seu destino.
c) verificar a rota de pacotes desde a sua origem até
o seu destino.
d) testar quais servidores estão online entre dois pontos na Internet.
e) verificar quais portas serão abertas durante o envio
de um pacote.

a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

A fórmula =Y*Z retornaria como resultado

Alinhado com o texto
Através
Justa
Quadrado
Superior e inferior
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16. (FGV – 2018) O aplicativo que é usado no Windows
7, em Língua Portuguesa, para a entrada de comandos em
estilo linha de comando, é o
a)
b)
c)
d)
e)

agendador de tarefas.
bloco de notas.
painel de controle.
prompt de comando.
Windows explorer.

17. (FGV – 2018) Observe, na figura a seguir, um trecho de
uma planilha Excel 2010, em Língua Portuguesa, com a opção
“Mostrar Fórmulas” em “Auditoria de Fórmulas” selecionada.

QUESTÕES GABARITADAS PARA O CONCURSO PREFEITURA DEGUARULHOS-SP

Nessa planilha, o valor da célula B3 será:
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

18. (FGV – 2018) No MS Word 2010, em Língua Portuguesa,
o texto a seguir foi selecionado com o mouse e, então, uma
sequência de comandos da guia Inserir foi aplicada ao texto.

Essa sequência de comandos transformou o texto em:

Assinale a opção que indica a sequência de comandos utilizada.
a)
b)
c)
d)
e)
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Inserir Tabela 5x4
Inserir Tabela, Converter Texto em Tabela...
Inserir Tabela, Desenhar Tabela
Inserir Tabela, Planilha do Excel
Inserir Tabela, Tabelas Rápidas

19. (FGV – 2018) O conjunto de programas responsável pelo
gerenciamento de uma base de dados e que, entre outras
funções, suporta uma linguagem de consulta, gera relatórios
e disponibiliza uma interface para que os seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados, é chamado de
a)
b)
c)
d)
e)

Banco de Dados Relacional (BDR).
Dicionário de Dados (DD).
Modelo Entidade Relacionamento (MER).
Sistema de Suporte à Decisão (SSD).
Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD).

20. (FGV – 2018) Um único computador em um escritório
é conectado à Internet através de uma conexão banda larga cabeada e um roteador com uma única porta LAN. Para
compartilhar essa conexão com outros computadores no
escritório, formando assim uma rede local cabeada, a essa
rede deverá ser acrescido o equipamento
a)
b)
c)
d)
e)

Firewall.
Modem.
DNS.
Repetidor.
Switch.

21. (FCC – 2018) Nos computadores podem ser encontrados diversos tipos de unidades de armazenamento de
dados que podem ser classificadas em função de suas características. São unidades classificadas como terciárias:
a)
b)
c)
d)
e)

Cache, EPROM.
CD, Blu-ray.
Disco rígido, ROM.
Fita magnética, ROM.
Pen drive, RAM.

22. (FCC – 2018) O administrador de um computador com
sistema operacional Windows 10 deve configurar o sistema
utilizando os recursos da janela Configurações do Windows.
Uma forma ágil de interagir com o Windows é por meio do
atalho de teclado, sendo que para abrir a janela Configurações
do Windows deve-se pressionar simultaneamente as teclas:
a)
b)
c)
d)
e)

Windows+i.
Windows+g.
Windows+c.
Windows+r.
Windows+f.

23. (VUNESP – 2018) Na Internet, a função do ___________
em uma URL é indicar que o site é seguro para navegação, ou seja, que será acessado utilizando um protocolo de
transferência de hipertexto considerado seguro.
Assinale a alternativa contendo a informação que preenche
corretamente a lacuna do enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

prefixo http://
prefixo https://
sufixo .edu.br
sufixo .com.br
sufixo .org.br

POLÍTICAS DE SAÚDE
1. (PREFEITURA DE ITAJAÍ-SC – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – UNIVALI – 2017) A situação vacinal da pessoa
idosa deve ser inquirida de forma sistemática. Em relação
ao calendário de vacinação do idoso preconizado pelo Ministério da Saúde, é recomendado:
l. Uma dose anual da vacina contra influenza no outono.
ll. Uma dose anual de vacina meningocócica.
lll. Idosos com mais de 60 anos devem receber ao menos
uma dose de vacina anti-pneumocócica e esquema completo da Hepatite B, independentemente de ser considerado grupo vulnerável ou não.
IV. Esquema completo de vacina dupla (dT – contra difteria
e tétano) com reforço a cada dez anos, podendo ser em
cinco anos no caso de ferimentos.
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Todas as afirmações corretas estão nos itens:
a)
b)
c)
d)

I – IV.
I – II.
II – IV.
II – III – IV.

2. (PREFEITURA DE LONDRINA-PR – ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – AMS
– 2017) A partir do momento em que o enfermeiro realiza
a Notificação Compulsória no sistema do SINAN – Sistema
Nacional de Agravos de Notificação, essa solicitação obedece ao seguinte fluxo:
a) Unidade de Saúde, hospitais ou outras fontes – Secretaria Municipal de Saúde – Regional de Saúde
– Secretaria de Estado de Saúde – Programa específico para cada patologia, exemplo: PN DST Aids/
SVS/MS.
b) Notificação – SINAN - Programa específico para
cada patologia, exemplo: PN DST-Aids/SVS/MS.
c) Unidade de Saúde – SINAN – Regional de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde - PN DST-Aids/SVS/MS.
d) SINAN - Secretaria Municipal de Saúde – Regional
de Saúde – Secretaria de Estado de Saúde – Programa específico para cada patologia, exemplo:
PN DST-Aids/SVS/MS.
3. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) As hepatites virais são doenças
provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características
epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Assinale
a alternativa correta quanto ao modo de transmissão das
hepatites:
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a) Quanto às formas de transmissão, as hepatites virais podem ser classificadas em dois grupos: o grupo de transmissão fecal-oral (HAV e HEV) tem seu
mecanismo de transmissão ligado a condições de
saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da
água e dos alimentos. A transmissão percutânea
(inoculação acidental) ou parenteral (transfusão)
dos vírus A e E é muito rara, devido ao curto período de viremia dos mesmos. O segundo grupo
(HBV, HCV e HDV) possui diversos mecanismos
de transmissão, como o parenteral, sexual, compartilhamento de objetos contaminados (agulhas,
seringas, lâminas de barbear, escovas de dente,
alicates de manicure), utensílios para colocação de
piercing e confecção de tatuagens e outros instrumentos usados para uso de drogas injetáveis e inaláveis.
b) A transmissão através de acidentes perfurocortantes não é possível. Procedimentos cirúrgicos e
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas
normas de biossegurança. Hoje, após a triagem
obrigatória nos bancos de sangue (desde 1978
para a hepatite B e 1993 para a hepatite C), a transmissão via transfusão de sangue e hemoderivados
não acontece.
c) A transmissão por via sexual é comum em todas as
hepatites. Na hepatite C poderá ocorrer a transmissão principalmente em pessoa com múltiplos
parceiros, coinfectada com o HIV, com alguma lesão genital (DST), alta carga viral do HCV e doença
hepática avançada.
d) Os vírus das hepatites B, C e D possuem também
a via de transmissão vertical (da mãe para o bebê).
Geralmente a transmissão ocorre no momento do
parto, sendo a via transplacentária mais comum.
e) A transmissão vertical do HBV ocorre em 70%
a 90% dos casos de mães com replicação viral
(HBeAg positivas); nos casos de mães sem replicação probabilidade varia viral (HBeAg negativas)
a entre 30% a 50%, o que altera a conduta a ser
adotada para a criança (vacinação e imunoglobulina nas primeiras doze horas de vida).
4. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) Refrigeração é o processo de reduzir a temperatura de uma substância ou de um espaço
determinado. Esse espaço pode ser o interior de um refrigerador, de uma câmara frigorífica ou qualquer outro espaço fechado, onde haja a necessidade de se manter uma
temperatura mais baixa que a do ambiente que o cerca.
Para utilizar o termômetro linear em caixa térmica devemos
nos atentar para:
a) No uso diário da sala de vacina, registrar no mapa
de Controle Diário de Temperatura e pendurá-lo
ao lado direito da geladeira, fixando-o na parede
externa.

5. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) As hepatites virais agudas são processos inflamatórios que acometem o fígado difusamente.
O vírus A é responsável pela hepatite aguda mais comum,
com via de infecção fecal-oral e seu período de incubação
é de 15 a 50 dias. Os principais meios de transmissão da
Hepatite C são:
a) Material pérfuro – cortante, pinças, tesouras e alicate de unha.
b) Contato com material infectado, esmalte, talheres
de alimentação e contato bucal.
c) Relações sexuais, gestação, transmissão horizontal
e vertical.
d) Relações sexuais, material pérfuro cortante, contato físico,relações interpessoais.
6. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) Em relação à vacinação, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Prematuros menores que 34 (trinta e quatro) semanas de gestação ou recém-nascidos com peso
inferior a 2,0 (dois) Kg, devem receber 4 (quatro)
doses de vacina Hepatite B.
b) Para evitar a transmissão vertical, os recém-nascidos de mães portadoras do vírus da Hepatite B
devem ser vacinadas com a vacina e uma dose de
imunoglobulina humana anti-hepatite B nas primeiras horas de vida.
c) A via subcutânea é indicada para a aplicação das
vacinas antirrubéola, antiamarílica, tríplice viral e
dupla viral, pois nesta via, são absorvidas mais lentamente.
d) O esquema básico para a vacina Pentavalente é de
03 (três) doses aos 02 (dois), 04 (quatro) e 06 (seis)
meses de idade, não sendo necessário reforço.
e) O prazo de validade da vacina BCG após ser reconstituída, é de 8 horas, desde que mantida sob
temperatura adequada.

7. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) O Auxiliar de Enfermagem atende
um paciente do sexo masculino, 16 (dezesseis) anos de idade, que refere ter sido arranhado por um gato de rua que
apareceu em sua casa. Logo após o ocorrido, o gato fugiu.
Ao examinar o local, observa-se que foi um ferimento puntiforme no rosto. O paciente não refere sangramento no
local e diz que já lavou a região com água. Qual a conduta
correta neste caso?
a) É considerado acidente leve e não é indicado vacina.
b) É considerado acidente grave, deve ser iniciado
imediatamente o esquema vacinal antirrábico com
3 (três) doses de vacina antirrábica, mas não é necessário soro antirrábico.
c) É considerado acidente leve e deve-se indicar 3
(três) doses de vacina antirrábica.
d) É considerado acidente grave, deve ser iniciado
imediatamente o esquema vacinal antirrábico com
5 (cinco) doses de vacina. Encaminhar o paciente
para receber soro antirrábico.
e) É considerado acidente leve e deve-se apenas lavar
o local com água e sabão e completar o esquema
antitetânico.
8. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) Em relação à conservação dos
imunobiológicos, assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS:
I. Quando se utiliza o refrigerador vertical, a caixa térmica
deve ser usada apenas quando houver queda de energia
ou em vacinação de campanhas extramuros.
II. Deve-se verificar constantemente a temperatura do interior da caixa térmica, trocando o “gelóx”, se necessário, e
fazendo a ambientação do mesmo.
III. Na conservação de imunobiológicos utilizando-se refrigerador vertical, utilizar a segunda prateleira para colocar
as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, como toxoides, hepatite B e BCG.
IV. As vacinas devem ser armazenadas em bandejas perfuradas atentando-se ao prazo de validade do rótulo.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas as afirmativas II e IV.
Estão corretas as afirmativas I e III.
Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
Todas as afirmativas estão corretas.
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b) Colocar o termômetro no centro do equipamento (geladeira), na segunda prateleira em posição
vertical. Registrar no mapa de Controle Diário de
Temperatura, que deverá estar afixado na porta do
equipamento, a hora e a temperatura verificado.
c) Onde estão acondicionadas as vacinas para serem
transportadas, no uso diário da sala de vacina, e
pode ser utilizado também nos demais equipamentos da Rede de Frio.
d) Colocar o termômetro no centro da caixa, próximo
às vacinas e tampá-la, aguardar meia hora para fazer a leitura da temperatura e verificar a temperatura na extremidade superior da coluna.

9. (PREFEITURA DE JAPERI-RJ – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FBC – 2016) Rede de Frio é o sistema de
conservação dos imunobiológicos, que inclui o armazenamento, o transporte e a manipulação desses produtos em
condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório
produtor até o momento em que eles são administrados
(Ministério da Saúde – MS/2001).
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O manuseio inadequado, um equipamento com defeito ou
falta de energia elétrica interrompem o processo de refrigeração, comprometendo a potência dos imunobiológicos.
Em caso de interrupção de energia elétrica em uma Unidade Básica de Saúde, podemos tolerar, segundo o Manual
de Rede de Frio do MS/2001, um prazo máximo de até oito
horas quando o refrigerador
I. Não for aberto no período proposto
II. Está funcionando em perfeitas condições
III. Tem vedação perfeita na borracha da porta
IV. Tem controle diário da temperatura
V. Contém gelo reciclável, sacos plásticos ou recipientes
com gelo no gaveteiro
VI. Contém garrafas de água no evaporador
Assinale a alternativa correta:
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a)
b)
c)
d)
e)

10. (PC-MG – ENFERMAGEM SUPERIOR –FUMARC –
2016) De acordo com o Manual de Procedimentos para
Vacinação do Ministério da Saúde (2001), quanto à composição da vacina, NÃO é correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Contra a raiva - vírus inativado.
Contra a hepatite B - vírus inativado.
Contra o sarampo - vírus vivo atenuado.
Contra DTP - bactérias mortas e produtos de bactérias (toxinas).

11. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA DE
SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM – DECAN – 2016)
Uma doença que atinge um patamar de ocorrência, além
da média e do limiar estipulado de dois desvios‐padrão,
pode ser considerada uma
a)
b)
c)
d)

endemia.
epidemia
pandemia.
endemia reemergente.

12. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA
DE SERVIÇOS AFINS –ENFERMAGEM – DECAN – 2016)
“São doenças novas, ou que não tinham sido notificadas
em áreas onde atualmente circulam, tais como a febre
Zika.” Esse trecho descreve um tipo de doença denominada
a)
b)
c)
d)
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Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras
Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras
Somente as afirmativas III, IV, V e VI são verdadeiras
Somente as afirmativas IV, V e VI são verdadeiras
Somente as afirmativas I, III, VI são verdadeiras

endêmica.
emergente.
reemergente.
de estruturação.

13. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA
DE SERVIÇOS AFINS –ENFERMAGEM – DECAN – 2016)
A quantificação de casos, a elaboração de estratégias de
controle de uma doença e integração com laboratórios de
saúde pública são papéis da:
a)
b)
c)
d)

ANVISA.
Vigilância sanitária.  
Vigilância epidemiológica.
Vigilância em saúde animal.

14. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA DE
SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM – DECAN – 2016)
Entre as doenças relacionadas, NÃO faz parte do elenco
de notificação segundo critérios das vigilâncias em saúde:
a)
b)
c)
d)

Malária.
HIV/AIDS.
Tricuríase.
Febre amarela.

15. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA DE
SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM – DECAN – 2016) Com
a informação de óbitos específicos e com o número de nascidos
vivos em uma área, pode‐se calcular: A mortalidade infantil.
II. A mortalidade materna.
III.A mortalidade geral.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a)
b)
c)
d)

I, II e III.  
I, apenas.  
I e II, apenas.  
I e III, apenas.

16. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA DE
SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM – DECAN – 2016) É(são) indicador(es) de saúde com base em dados de óbitos:
Coeficiente de incidência.
II. Coeficiente de prevalência.
III. Coeficiente de mortalidade geral.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a)
b)
c)
d)

I, II e III.  
III, apenas.  
I e III, apenas.
II e III, apenas.

17. (PREFEITURA DE LONDRINA-PR – ASSISTENTE
DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO DOMICILIAR – MAS – 2015) Em relação à vacinação, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Prematuros menores que 34 (trinta e quatro) semanas de gestação ou recém-nascidos com peso
inferior a 2,0 (dois) Kg, devem receber 4 (quatro)
doses de vacina Hepatite B.

b) Para evitar a transmissão vertical, os recém-nascidos de mães portadoras do vírus da Hepatite B
devem ser vacinadas com a vacina e uma dose de
imunoglobulina humana anti-hepatite B nas primeiras horas de vida.
c) A via subcutânea é indicada para a aplicação das
vacinas antirrubéola, antiamarílica, tríplice viral e
dupla viral, pois nesta via, são absorvidas mais lentamente.
d) O esquema básico para a vacina Pentavalente é de
03 (três) doses aos 02 (dois), 04 (quatro) e 06 (seis)
meses de idade, não sendo necessário reforço.
e) O prazo de validade da vacina BCG após ser reconstituída, é de 8 horas, desde que mantida sob
temperatura adequada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO – SUPERIOR – FUMARC – 2018) Um processo de trabalho humanizado implica em posturas, atitudes e valores incorporados no cotidiano das instituições
de saúde. Identifique os itens que se seguem com V ou F,
conforme sejam verdadeiros ou falsos:
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I. ( ) Construir trocas solidárias e comprometidas com a
dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
II. ( ) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS,
pensando o humano no plano comum da experiência de
um homem qualquer.
III. ( ) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto sistematizado e objetivo dessas
práticas.
IV. ( ) Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a
rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde
e usuários.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)

V – F – V – F.
V – V – F – V.
V – V – V – F.
V – V – V – V.

2. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO– SUPERIOR –FUMARC-2018) A Política
Nacional de Humanização (PNH), como movimento de
mudança dos modelos de atenção e gestão, possui três
princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política
pública de saúde, EXCETO:
a) Comando único.
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
c) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia
dos sujeitos e dos coletivos.
d) Transversalidade.
3. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG-ENFERMAGEM PADRÃO-SUPERIOR-FUMARC-2018) Em relação
às diretrizes apresentadas pelo Humaniza SUS, considere
as afirmativas abaixo referentes à diretriz Estética, identificando com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas:
I. ( ) Esta diretriz se traduz em fluxos de assistência direcionados para as diferentes patologias que afetam a vida
dos indivíduos, das famílias e das comunidades.
II. ( ) É uma diretriz que remete ao compromisso com o
reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas
diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver,
sentir e estar na vida.
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III. ( ) A diretriz implica em compromisso coletivo de envolver-se com o outro, potencializando o protagonismo e
a vida de cada um, nos diferentes encontros.
IV. ( ) Diz respeito à invenção de estratégias, nas relações
e encontros do dia a dia, que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa
própria humanidade.
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)

F – F – F – V.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
V – V – F – F.

4. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO – SUPERIOR – FUMARC – 2018) O Humaniza SUS é uma proposta para enfrentar o desafio de
fazer os princípios do SUS funcionarem, garantindo o atendimento integral, equânime, universal e igualitário a todas as pessoas que necessitem de atendimento de saúde.
Como proposta de intervenção nos processos de trabalho,
o acolhimento surge como uma estratégia de humanizar o
atendimento, através de uma proposta tecno-assistencial
que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário
e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos,
humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário
como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. encontros entre a comunidade e a equipe de
saúde. É objetivo do acolhimento:
a) Acolher apenas os pacientes com demandas de informações sobre o processo de atendimento, tempo e motivo de espera.
b) Melhorar o acesso dos usuários aos serviços de
saúde, mudando a forma burocrática de entrada
por filas e ordem de chegada.
c) Mudar o foco do objeto de trabalho para a patologia apresentada.
d) Traduzir-se em uma dimensão espacial, que se
expressa em recepção administrativa e ambiente
confortável.
5. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG-ENFERMAGEM
PADRÃO-SUPERIOR-FUMARC-2018) O novo fazer dos
trabalhadores da área de saúde pressupõe a reorganização
dos processos de trabalho, reconhecendo que as mudanças
perpassam pela qualificação e pelo resgate do sentido do trabalho, além da integração dos profissionais no sentido de interdisciplinaridade e na abertura de espaços democráticos, de
discussão e de decisão com o usuário, visando a ampliar escutas e trocas. Esses pressupostos têm similaridade com quais
princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde através das
Leis 8.080/90 e 8.142/90?
a) Acomodação do usuário e treinamento profissional em serviço.
b) Gestão de qualidade total e garantia de acesso.

Integralidade na assistência e no treinamento profissional em serviço.
d) Participação de trabalhadores e usuários na gestão
e integralidade da assistência.
6. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO – SUPERIOR – FUMARC – 2018) A Promoção da Saúde propõe a articulação de saberes técnicos
e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários públicos e privados para o enfrentamento dos
determinantes do processo saúde-doença. Nessa perspectiva, são fatores implementadores da saúde baseados na
Promoção da Saúde segundo a Carta de Otawa:
I. “Empowerment” dos usuários dos serviços de saúde.
II. Responsabilização múltipla entre usuários gestores e trabalhadores.
III. Desenvolvimento de habilidades individuais nas equipes
e nos indivíduos.
Estão CORRETOS os itens:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

7. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO – SUPERIOR – FUMARC – 2018) A implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil vem, ao
longo dos anos, ganhando espaço importante no sentido
de garantir a integralidade da assistência, a universalidade
da atenção à saúde e a equidade do atendimento, tentando corrigir distorções e desigualdades de acesso àqueles
que mais necessitam, demonstrando que o país tem a
oportunidade de avançar mais ainda na efetivação dessa
política pública de saúde. Entretanto, vários são os desafios
a serem vencidos, EXCETO:
a) Falta de direcionalidade do processo de mudança
do conteúdo das práticas de saúde.
b) Manutenção de uma demanda programada que
leva ao distanciamento de um sistema de serviços
de saúde que trabalhe sobre os determinantes do
processo saúde-doença.
c) Manutenção do distanciamento de um sistema
que opere sobre os riscos e danos à saúde.
d) Permanência da lógica de um sistema com o perfil
de oferta de serviços baseados no modelo médico,
assistencial, hospitalocêntrico.
8. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO – SUPERIOR – FUMARC – 2018)O artigo
196 da Constituição Brasileira de 1988 determina que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção
e recuperação”. De acordo com o proposto na Carta Magna
brasileira, está INCORRETO o que se afirma em:

a) Ao Estado cabe a responsabilidade por providenciar as condições e os recursos necessários que
garantam a todo cidadão brasileiro o acesso à satisfação de suas necessidades de saúde.
b) Como o direito à saúde é de todos, todos os indivíduos são reconhecidos e legitimados pela sociedade na sua qualidade de cidadãos, com direitos
e deveres iguais, independente das diferenças e
desigualdades sociais que possuam.
c) Como possuidores de direitos pessoais, devemos
fazer prevalecer, na esfera societária e na relação
da sociedade com o Estado, a nossa condição de
indivíduos não enquanto cidadãos, mas enquanto
pessoas.
d) Todo indivíduo brasileiro, independente de raça,
gênero, situação socioeconômica e credo, tem
igual direito com relação a todos os demais de
acesso à satisfação de suas necessidades de saúde,
entendida a responsabilidades de provisão desses
serviços como exclusivamente do Estado.
9. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG – ENFERMAGEM PADRÃO – SUPERIOR – FUMARC – 2018) A Vigilância à Saúde está relacionada às práticas de atenção e
promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Assim, as ações de vigilância integram diversas áreas de conhecimento e abordam
diferentes temas, tais como política e planejamento, epidemiologia, questões ambientais, sanitárias, entre outras. São
funções relativas à Vigilância à Saúde, essenciais e próprias
da saúde pública, cuja implementação é indispensável ao
seu bom desempenho:
I. Vigilância epidemiológica.
II. Vigilância Sanitária.
III. Pesquisa (avaliação da eficácia, acessibilidade e qualidade dos serviços).
Estão CORRETOS os itens:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

10. (PREFEITURA DE CARNEIRINHO-MG-ENFERMAGEM PADRÃO-SUPERIOR-FUMARC-2018) A participação social é um dos dispositivos que estão definidos na
Constituição Brasileira, regulamentada pela Lei 8.142 de
28/12/1990. Seu objetivo é democratizara gestão na saúde, através do controle exercido por conselhos, conferência
se movimentos sociais que são condutores da participação política e expressão do controle da população sobre
as ações do estado. Entretanto, muitos são os desafios
colocados para a efetiva participação da população nesse
controle.
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c)
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Analise as afirmativas abaixo sobre os principais entraves
para o controle social em saúde, identificando-os com V ou
F, conforme sejam verdadeiros ou falsos:
I. ( ) Baixa rotatividade e renovação dos conselheiros.
II. ( ) Amplitude das competências dos gestores, prestadores e população.
III. ( ) A concorrência de competências com os poderes
constituídos e eleitos.
IV. ( ) O excesso de recurso para o cumprimento das suas
atribuições.
V. ( ) A falta de compromisso político com os interesses
coletivos.
Está CORRETO o que se afirma apenas em:
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a)
b)
c)
d)

II, III, IV e V.
I, III, IV e V.
I, II, III e V.
I, II, IV e V.

11. (TRF – ANALISTA JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – ENFERMAGEM DO TRABALHO – CONSULPLAN – 2017) A Lei nº 8.080/90 define vigilância sanitária
como “um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
da saúde”. As ações de Vigilância Sanitária fazem parte do
campo de saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é um subsistema do SUS que foi formalmente instituído
em 1999. O componente da estrutura do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária responsável pela análise dos imunobiológicos utilizados nos programas nacionais de imunização corresponde:
a) À Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
b) Ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade
em Saúde (INCQS).
c) Aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública dos Estados da Federação (Lacen).
d) Aos órgãos de vigilância sanitária dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios.
12. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) De acordo com o Art. 5
do Decreto 7.508/11, para ser instituída, a Região de Saúde
deve conter, no mínimo, ações e serviços de EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

atenção primária.
urgência e emergência.
atenção psiquiátrica.
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
vigilância em saúde.

13. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) Com base no Decreto
7.508/11, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou
verdadeiras (V):
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O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se
completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo
com a complexidade do serviço.
Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de
Entrada.
O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades
previstas para pessoas com proteção especial, conforme
legislação vigente.
As afirmativas são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e V.
V, F e F.

14. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE
ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) De acordo com a Lei
8080/90, as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
c) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.
d) Os níveis de saúde não expressam a organização
social e econômica do País.
e) A saúde tem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, a atividade física, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
15. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) De acordo com o Art. 6º
da Lei 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras, EXCETO:
a) a execução de ações de vigilância sanitária.
b) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
c) execução de ações de assistência terapêutica integral, excluída a farmacêutica.
d) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
e) a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

a)
b)
c)
d)
e)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.

17. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) O Art. 19-I da Lei 8080/90
estabelece, no âmbito do SUS, o atendimento domiciliar
e a internação domiciliar. Em relação ao tema, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
Na modalidade de assistência de atendimento e internação
domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e
de assistência social, entre outros necessários ao cuidado
integral dos pacientes em seu domicílio
O atendimento e a internação domiciliares serão realizados
por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da
medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser
realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
As afirmativas são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e V.
V, F e F.

18. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) Avalie se as afirmativas a seguir,
relativas à Atenção Básica, são falsas (F) ou verdadeiras (V):
É desenvolvida com o mais alto grau de centralização.
Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principa l
) porta de entrada e centro de comunicação da Rede de
Atenção à Saúde.

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da ) acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
Considera o sujeito em sua singularidade e inserção ) sociocultural, buscando produzir a atenção parcial.
As afirmativas são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V e V.
F, V, V e F.
V, V, F e F.
V, V, V e F.
F, V, V e V.

19. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA DE
SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM – DECAN – 2016) Caracterizam‐se como objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):
A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
II. A formulação de política de saúde.
III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a)
b)
c)
d)

I, II e III.  
III, apenas.  
I e II, apenas.  
II e III, apenas.

20. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA
DE SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM-DECAN-2016)
“Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.”
Trata‐se de:
a)
b)
c)
d)

Direito à informação.
Integralidade da assistência
Descentralização política do SUS.
Ação universal de atendimento ao usuário.

21. (PREFEITURA DE MARILÂNDIA-ES – ANALISTA DE
SERVIÇOS AFINS – ENFERMAGEM – DECAN – 2016) A
direção nacional do SUS possui diversas competências, entre elas, pode‐se citar:
Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
II. Participar na formulação e na implementação das políticas de controle de agressões ao meio ambiente.
III. Participar da formulação de ações de aplicações de benefícios sociais.
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16. (PREFEITURA DE ITUPEVA-SP – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – BIORIO – 2016) Avalie, com base na Lei
8080/90, se as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem, entre outros, aos
seguintes princípios:
Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos
os níveis de assistência.
Integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema.
Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
Estão corretos os itens:

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a)
b)
c)
d)

I, II e III.  
III, apenas.  
I e II, apenas.  
II e III, apenas.  
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