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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE MATA GRANDE (AL) - SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os brasileiros residentes na zona rural, quando comparados com
os residentes da zona urbana, apresentam maiores frequências de
consumo de alimentos básicos, com melhor qualidade da dieta,
havendo predomínio de consumo de alimentos como arroz, feijão,
batata-doce, mandioca, farinha de mandioca, frutas e peixes.
II. A fase escolar compreende crianças de 7 a 10 anos incompletos.
Nessa fase,  é  comum a criança ter  um baixo gasto energético
devido ao metabolismo que é menos intenso que o do adulto. Além
disso,  há  nessa  faixa  etária  reduzida  atividade  física  e  mental.
Assim, na fase escolar, a falta de apetite comum à fase pré-escolar
é substituída por um apetite voraz.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os
serviços  públicos  que  integram  o  Sistema  Único  de  Saúde
constituem campo de prática  para  ensino e  pesquisa,  devendo
obedecer a normas específicas, elaboradas conjuntamente com o
sistema educacional.
II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a
vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo que,
direta  ou  indiretamente,  se  relacionem  com  a  saúde,
compreendidas  todas  as  etapas  e  processos,  da  produção  ao
consumo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o
conceito  de  saúde  do  trabalhador  refere-se  ao  conjunto  de
atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária,  à promoção e proteção da
saúde  dos  trabalhadores,  assim  como  visa  à  recuperação  e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho.
II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a
vigilância  sanitária  é  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.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a
vigilância  epidemiológica  é  um  conjunto  de  ações  que
proporcionam  o  conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual  ou coletiva,  com a finalidade de recomendar e
adotar  as  medidas  de  prevenção  e  controle  das  doenças  ou
agravos.
II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a
saúde  do  trabalhador  abrange  a  participação  na  normatização,
fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições  e  empresas  públicas,  mas  não  nas  organizações
privadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para a avaliação do estado nutricional de um indivíduo ou grupo
populacional,  é  necessária  a  utilização de métodos de coleta e
procedimentos  diagnósticos  que  possibilitem  determinar  o  seu
estado nutricional,  assim como as causas prováveis que deram
origem ao (s) problema (s) nutricional (is), para que medidas de
intervenção  sejam  planejadas,  executadas  e  monitoradas  nos
âmbitos individual ou coletivo.
II. A alimentação complementar, tanto para criança amamentada
ao seio quanto para aquela que utiliza fórmula infantil,  deve ser
introduzida a partir dos seis meses de idade, gradualmente, para
suprir  novas  necessidades  da  criança.  Deve-se  observar  a
maturidade  neurológica  da  criança  para  introduzir  outros
alimentos,  como  sustentação  do  tronco  e  deglutição  adequada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os nutrientes – que compõem os alimentos e são por estes
veiculados com vistas à nutrição humana – são muito importantes.
Assim, os alimentos devem ser resumidos e tratados – em nível
coletivo  e  também  individual  –  apenas  como  veículos  de
nutrientes.  Os  alimentos  trazem  significações  culturais,
comportamentais  e  afetivas  singulares  que  jamais  podem  ser
desprezadas. Esse entendimento implica em considerar o alimento
como  fonte  de  prazer,  uma  abordagem  necessária  para  a
promoção da saúde.
II. O leite materno é pobre em proteínas e não costuma fornecer
sequer  o  quantitativo  mínimo de  nutrientes  necessários  para  o
desenvolvimento de uma criança com idade inferior a 16 meses.
Assim, é fundamental que, após o nascimento da criança, a mãe
inicie o planejamento da alimentação complementar, que deverá
ocorrer de forma parenteral a partir da segunda semana de vida da
criança.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É importante atentar para a temperatura em que os alimentos
são consumidos, especialmente na terceira idade. Temperaturas
muito  quentes ou muito  frias  devem ser  evitadas porque pode
haver mais sensibilidade térmica,  em função de mudanças que
ocorrem nos tecidos da boca com o passar dos anos.
II.  Planejar  as  refeições  e  utilizar  medidas  corretas  durante  o
preparo dos alimentos pode contribuir para a satisfação do idoso
com a alimentação, evitando riscos de acidentes e danos à saúde,
principalmente para quem já se encontra em idade mais avançada,
e,  ao  mesmo  tempo,  permite  atender  aos  princípios  de  uma
alimentação saudável.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fase escolar compreende crianças de 7 a 10 anos incompletos.
Nessa fase,  é  comum a criança ter  um baixo gasto energético
devido ao metabolismo que é menos intenso que o do adulto. Além
disso,  há  nessa  faixa  etária  reduzida  atividade  física  e  mental.
Assim, a falta de apetite comum à fase pré-escolar é substituída
por um apetite voraz.
II. Alguns alimentos são altamente perecíveis, por conterem todos
os nutrientes necessários ao desenvolvimento de microrganismos.
Produtos  cárneos,  laticínios,  verduras  e  certas  frutas
(moranguinhos, por exemplo) são exemplos de alimentos que se
estragam  facilmente  se  não  forem  obtidos  com  higiene  e
conservados sob refrigeração. As alterações caracterizam-se pelo
aparecimento de cor  esverdeada,  pela  superfície  pegajosa,  pelo
mau  odor  (azedo  ou  podre)  e/ou  pela  consistência  que  se
desmancha facilmente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

INTEGRIDADE E ÉTICA

Diversos servidores públicos deparam-se, cotidianamente, com
situações  nas  quais  é  necessário  tomar  uma  decisão  difícil.
Essas situações (chamaremos de “situações sensíveis”) exigem
do servidor não apenas um profundo conhecimento sobre a ética
profissional,  mas também sobre os aspectos técnicos do seu
trabalho e os objetivos da organização.

Treinamentos  que  aliam  elementos  teóricos  com  questões
práticas do dia a dia do órgão ou entidade são necessários para
orientar  os  servidores  sobre  qual  caminho  seguir  diante  de
situações  sensíveis.  Um  dos  métodos  mais  eficazes  para
abordar questões do dia a dia é a resolução de dilemas, que são
situações que testam os limites dos valores e normas, exigindo
que se faça uma escolha entre diversas alternativas válidas. O
objetivo desse tipo de treinamento é demonstrar que situações
conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho, e que
existem maneiras de se aprender a lidar com elas sem infringir
os padrões éticos. O debate franco sobre tais questões aumenta
as  chances  de  que  os  servidores,  ao  se  depararem  com
situações e problemas semelhantes no futuro, tomem melhores
decisões.

Com  base  no  mapeamento  de  riscos,  devem-se  oferecer
treinamentos  específicos,  direcionados  especialmente  para
agentes  públicos  que  atuam  diretamente  em  atividades
sensíveis.

Deve-se definir a periodicidade adequada para os treinamentos
gerais e específicos sobre ética e integridade, fazendo com que
sejam obrigatórios os treinamentos gerais para os servidores
públicos  que  ingressem  no  órgão,  em  virtude  de  concurso
público ou de nomeação para cargo ou função de confiança, e

para os prestadores de serviço terceirizado que iniciem suas
atividades.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2SrNzzQ.

9 • Com base no texto 'INTEGRIDADE E ÉTICA', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, deve-se definir a periodicidade adequada
para os treinamentos gerais e específicos sobre ética e integridade,
fazendo com que sejam obrigatórios os treinamentos gerais para
os servidores  públicos que ingressem no órgão,  em virtude de
concurso  público  ou  de  nomeação  para  cargo  ou  função  de
confiança,  e  para  os  prestadores  de  serviço  terceirizado  que
iniciem suas atividades.
II.  De acordo com o texto, um dos métodos mais eficazes para
abordar questões sensíveis do dia a dia é a resolução de dilemas,
que são situações que testam os limites dos valores e normas,
exigindo  que  se  faça  uma  escolha  entre  duas  alternativas
igualmente válidas. Ainda com base no texto, todos os servidores
públicos  conhecem  todas  as  normas  éticas  e,  assim,  sempre
conseguem resolver dilemas com facilidade.
III. De acordo com o texto, com base no mapeamento de riscos,
devem-se  oferecer  treinamentos  específicos,  direcionados
especialmente para agentes públicos que atuam diretamente em
atividades sensíveis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Com base no texto 'INTEGRIDADE E ÉTICA', leia as afirmativas
a seguir:
I. De acordo com o texto, a realização de treinamentos que aliam
elementos teóricos com questões práticas do dia a dia do órgão ou
entidade são necessários para orientar os servidores sobre qual
caminho seguir diante de situações sensíveis. Esses treinamentos,
defende o texto,  devem ser realizados prioritariamente entre os
servidores que lidam com fornecedores e com os contratos da
organização.
II. De acordo com o texto, o objetivo dos treinamentos que aliam
elementos  teóricos  com  questões  práticas  é  demonstrar  que
situações conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho,
e  que existem maneiras  de  se  aprender  a  lidar  com elas  sem
infringir  os padrões éticos.  O texto afirma,  ainda,  que o debate
franco  sobre  tais  questões  aumenta  as  chances  de  que  os
servidores,  ao  se  depararem  com  situações  e  problemas
semelhantes no futuro, tomem melhores decisões.
III. De acordo com o texto, diversos servidores públicos deparam-
se, cotidianamente, com situações nas quais é necessário tomar
uma decisão difícil. Essas situações sensíveis exigem do servidor
um profundo conhecimento sobre a ética profissional, apenas, não
estando relacionadas com os aspectos técnicos do seu trabalho ou
com os objetivos da organização, afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Coloque-se no lugar do usuário

Muitos  especialistas  alegam  que,  para  alcançar  uma  boa
qualidade no atendimento, o servidor deve colocar-se no lugar do
usuário dos serviços, ou seja, deve ter empatia.

A empatia é uma das maiores virtudes que uma entidade deve
ter  no atendimento ao público.  Afinal,  o  usuário dos serviços
precisa ter  confiança em uma organização para cultivar  uma
imagem positiva da mesma.

Portanto,  por  mais que os processos sejam bem definidos e
explicados  para  os  servidores,  a  possibilidade  de  haver
equívocos sempre estará presente. Caso ocorra algum erro que
afete  o  serviço oferecido ao usuário,  a  melhor  medida a  ser
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tomada é pedir desculpas e procurar maneiras de atenuar o mal-
estar, ao mesmo tempo em que se busca resolver o problema.

Mesmo fora de seu setor, é recomendável que o servidor procure
cumprimentar  a  todos.  Não  só  os  colegas  de  trabalho,  mas
também os usuários dos serviços. A gentileza não precisa se
restringir ao setor de atuação, mas pode (e deve) se estender a
toda  a  empresa.  É  sempre  gratificante  para  o  cidadão  ser
reconhecido e cumprimentado.

O servidor deve fazer com que o usuário se sinta bem-vindo na
instituição.  Deve  tratá-lo  como  alguém  importante  para  a
instituição. Assim, fazer comentários agradáveis pode ser uma
boa  forma  de  valorizar  a  relação  com  o  cidadão,  sempre
mantendo o respeito na comunicação e dando a devida atenção
à demanda do usuário.

Diante de um usuário autoritário ou exaltado,  o servidor deve
tentar  usar  toda  sua  habilidade  de  comunicação,  cortesia  e
empatia  para  atendê-lo  da  melhor  forma  e  para  contornar
qualquer  mal-entendido.  Caso  o  servidor  perceba  que  uma
determinada situação pode se agravar, ele deve procurar ajuda
de seu superior.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/36dA6Qk.

11 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I.  O  usuário  dos  serviços  precisa  ter  confiança  em  uma
organização para  cultivar  uma imagem positiva  da  mesma,  de
acordo com o texto.
II. Por mais que os processos sejam bem definidos e explicados
para  os  servidores,  a  possibilidade de  haver  equívocos sempre
estará presente, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I. Caso ocorra algum erro que afete o serviço oferecido ao usuário,
a  melhor  medida  a  ser  tomada  é  pedir  desculpas  e  procurar
maneiras de atenuar o mal-estar,  ao mesmo tempo em que se
busca resolver o problema, de acordo com o texto.
II. A empatia é uma das maiores virtudes que uma entidade deve
ter no atendimento ao público, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, no processo de atendimento ao público, a
gentileza  deve  se  restringir  ao  setor  de  atuação,  pois  é  pouco
gratificante para o cidadão ser reconhecido e cumprimentado.
II.  Muitos  especialistas  alegam  que,  para  alcançar  uma  boa
qualidade no atendimento, o servidor deve colocar-se no lugar do
usuário dos serviços, ou seja, deve ter empatia, de acordo com o
texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I.  Diante de um usuário autoritário ou exaltado,  o servidor deve
tentar  usar  toda  sua  habilidade  de  comunicação,  cortesia  e
empatia  para  acalmá-lo  e  dissuadi-lo  das  suas  intenções,  de
acordo com o texto.
II. Mesmo fora de seu setor, é recomendável que o servidor evite
cumprimentar  a  todos,  afirma  o  texto.  Assim,  o  servidor  deve
comunicar-se apenas com os colegas de trabalho, de acordo com
o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Objetivos da Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente
da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto
de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e
danos  à  saúde  de  populações  que  vivem  em  determinados
territórios,  garantindo a integralidade da atenção,  o que inclui
tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de
saúde.

A Vigilância em Saúde constitui-se de ações de promoção da
saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle
das doenças e agravos à saúde, abrangendo:
• A vigilância epidemiológica, que compreende a vigilância e o
controle  das  doenças  transmissíveis,  não  transmissíveis  e
agravos,  como  um  conjunto  de  ações  que  proporcionam  o
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual
e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças e agravos;
•  A  promoção  da  saúde,  que  compreende  um  conjunto  de
intervenções  individuais,  coletivas  e  ambientais  responsáveis
pela atuação sobre os determinantes sociais da saúde;
• A vigilância da situação de saúde, que desenvolve ações de
monitoramento  contínuo  do  país,  do  estado,  da  região,  do
município ou das áreas de abrangência de equipes de atenção à
saúde,  por  estudos  e  análises  que  identifiquem  e  expliquem
problemas  de  saúde  e  o  comportamento  dos  principais
indicadores de saúde,  contribuindo para um planejamento de
saúde mais abrangente;
• A Vigilância em Saúde ambiental, que compreende o conjunto
de  ações  que  propiciam  o  conhecimento  e  a  detecção  de
mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio
ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de
identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à
saúde;
• A vigilância da saúde do trabalhador visa à promoção da saúde
e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por
meio da integração de ações que intervenham nos agravos e
seus  determinantes  decorrentes  dos  modelos  de
desenvolvimento  e  processos  produtivos;
•  A vigilância sanitária,  que compreende o conjunto de ações
capazes 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 do
interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo,
que  direta  ou  indiretamente  se  relacionem  com  a  saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo,  e  o  controle  da  prestação  de  serviços  que  se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2ZD6CZA.
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15 • Com base no texto 'Objetivos da Vigilância em Saúde', leia as
afirmativas a seguir:
I. A promoção da saúde compreende um conjunto de intervenções
individuais, coletivas e ambientais responsáveis pela atuação sobre
os determinantes sociais da saúde, de acordo com o texto.
II. A vigilância sanitária compreende o conjunto de ações capazes
de eliminar, diminuir, curar ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos  problemas  sanitários  decorrentes  da  ação  de  fábricas  e
entidades do setor privado, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

16 • Com base no texto 'Objetivos da Vigilância em Saúde', leia as
afirmativas a seguir:
I.  A vigilância epidemiológica tem a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos,
de acordo com o texto.
II. A Vigilância em Saúde constitui-se de ações de promoção da
saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das
doenças e agravos à saúde, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

17 • Com base no texto 'Objetivos da Vigilância em Saúde', leia as
afirmativas a seguir:
I.  A  Vigilância  em Saúde ambiental  compreende o  conjunto  de
ações que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana, como os aspectos de ergonomia e
características dos processos produtivos que prejudicam a saúde
dos trabalhadores, de acordo com o texto.
II. A Vigilância em Saúde ambiental tem a finalidade de identificar
as  medidas  de  prevenção  e  controle  dos  fatores  de  risco
ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde
das crianças e das gestantes, apenas, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

18 • Com base no texto 'Objetivos da Vigilância em Saúde', leia as
afirmativas a seguir:
I. A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente
da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto
de  ações  que  se  destinam a  controlar  determinantes,  riscos  e
danos  à  saúde  de  populações  que  vivem  em  determinados
territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto
a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, de
acordo com o texto.
II. A vigilância epidemiológica compreende a vigilância e o controle
das  doenças  transmissíveis,  não  transmissíveis  e  agravos,  de
acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

19 • Com base no texto 'Objetivos da Vigilância em Saúde', leia as
afirmativas a seguir:
I.  A  vigilância  da  situação  de  saúde  desenvolve  ações  de
monitoramento  contínuo  do  país,  do  estado,  da  região,  do
município ou das áreas de abrangência de equipes de atenção à
saúde, de acordo com o texto.
II. A vigilância da saúde do trabalhador atua por meio da integração
de  ações  que  intervenham  nos  agravos  e  seus  determinantes
decorrentes  dos  modelos  de  desenvolvimento  e  processos
produtivos, como as pandemias e epidemias virais, de acordo com
o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

20 • Com base no texto 'Objetivos da Vigilância em Saúde', leia as
afirmativas a seguir:
I. A vigilância da saúde do trabalhador visa à promoção da saúde e
ao aumento da morbimortalidade da população trabalhadora, de
acordo com o texto.
II .  A  vigilância  da  situação  de  saúde  contribui  para  um
planejamento de saúde mais abrangente, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma empresa realizou uma doação que deveria ser distribuída
entre 3 instituições de caridade de modo proporcional à quantidade
de crianças atendidas por cada entidade. Sabe-se que a entidade X
atende  a  30  crianças;  a  entidade  Y  atende  a  20  crianças  e  a
entidade Z atende a 18 crianças. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a instituição X
receberá 8% a mais de recursos que a instituição Z.
II.  Um  terreno  em  formato  de  triângulo  possui  as  seguintes
dimensões:  91m  de  base  e  101m  de  altura.  Esse  terreno  foi
vendido a um preço equivalente a R$ 216 por metro quadrado. No
entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto  de  6%  sobre  o  preço  total  do  terreno.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor final pago pelo comprador foi superior a
R$ 901.955.
III. Um capital de R$ 4.500, aplicado a juros de 2% ao mês, por um
período de 3 meses,  resultará em um montante menor que R$
4.995, no período.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um retângulo é formado pela união de quadrados com 90 cm de
aresta. Sabe-se que a largura do referido retângulo equivale a 13
desses quadrados. O comprimento desse retângulo, por sua vez,
equivale a 27 desses quadrados. Se 132 desses quadrados forem
pintados de verde, então mais de 41,8% da área total do retângulo
terá sido pintada de verde.
II. Uma empresa comprou de um fornecedor 292 unidades do item
1, ao preço de R$ 35, por item; 196 unidades do item 2, ao preço de
R$ 29,10 , por item; e 220 unidades do item 3, ao preço de R$ 26,50
, por item. Ao final,  o fornecedor concedeu um desconto de 9%
sobre o valor total da venda. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final
pago pelo cliente, após o desconto, é inferior a R$ 20.095.
III. Um profissional de saúde recebeu um aumento de 6% sobre a
sua remuneração e, assim, passou a receber R$ 742 por plantão.
Dessa  forma,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  valor  anterior  da  sua
remuneração, sem o aumento, era inferior a R$ 708 por plantão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 2.500, aplicado a juros de 3,5% ao mês, por um
período de 7 meses, resultará em um montante maior que R$ 3.122
e menor que R$ 3.270, no período.
II. Para a realização de serviços de limpeza em um imóvel, uma
empresa  cobra  o  preço  de  R$  0,90  por  metro  quadrado.  Um
escritório  contratou essa empresa para realizar  a  limpeza de 3
salas  que  medem:  62m²,  41m²  e  79m².  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor pago pelos serviços é superior a R$ 178 e inferior a R$
211.
III. Um capital de R$ 3.750, aplicado a juros de 6% ao mês, por um
período de 6  meses,  resultará  em um montante  maior  que R$
5.446, no período.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um  terreno  em  formato  de  triângulo  possui  as  seguintes
dimensões:  100m  de  base  e  98m  de  altura.  Esse  terreno  foi
vendido a um preço equivalente a R$ 237 por metro quadrado. No
entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto  de  12%  sobre  o  preço  total  do  terreno.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor final pago pelo comprador foi inferior a
R$ 991.944.
II. Os preços da gasolina em um posto de combustível nos últimos
5 meses foram os seguintes: R$ 3,92 (mês 1), R$ 3,81 (mês 2), R$
4,03  (mês  3),  R$  3,91  (mês  4)  e  R$  3,94  (mês  5).  Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados,  é  correto
afirmar que o preço da gasolina apresentou um aumento de mais
de 0,61% sobre a média dos preços nos meses 1 a 4.
III. Um carro foi vendido com um desconto de 42%. Sabe-se que o
valor inicial desse bem era de R$ 32.000. Assim, após o desconto, o
comprador deverá pagar um preço superior a R$ 17.930 e inferior a
R$ 18.725 pelo veículo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel cujo preço inicial era de R$ 309.450,00 foi vendido
com  um  desconto  de  8,45%.  Assim,  considerando  apenas  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago
pelo comprador é superior a R$ 271.400 e inferior a R$ 279.200.
II. No mês de janeiro, a empresa X realizou 5 vendas cujos valores
eram de: R$ 35.900, R$ 39.000, R$ 44.000, R$ 27.100 e R$ 28.900.
O imposto inicialmente devido por essa empresa, nesse período,
representava 4% do faturamento. No entanto, essa entidade obteve
um benefício fiscal,  e seu imposto foi reduzido para 2%. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que essa empresa economizou, em impostos, um
valor superior a R$ 3.192 e inferior a R$ 3.601, no período.
III. Uma empresa comprou de um fornecedor 397 unidades do item
1, ao preço de R$ 39,50 , por item; 247 unidades do item 2, ao preço
de R$ 32,70 , por item; e 247 unidades do item 3, ao preço de R$
28,90 , por item. Ao final, o fornecedor concedeu um desconto de
15%  sobre  o  valor  total  da  venda.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor final pago pelo cliente, após o desconto, é superior a R$
26.629.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

LUFADA DE ÉTICA NA CORTE

Certa  vez  presenciei  uma divertida  conversa entre  o  senador
Darcy Ribeiro, recém-chegado ao Senado, e o então deputado
constituinte Florestan Fernandes.

Darcy dizia em tom de brincadeira a Florestan que na eleição
seguinte  ele  devia  deixar  a  câmara  baixa  (Câmara  dos
Deputados) e se candidatar à câmara alta (Senado Federal).

“Venha pra cá, Florestan! Isso aqui é um pedaço da corte! No
Brasil, o lugar mais próximo do céu é o Senado da República.
Aqui a gente tem tudo que quer. Basta desejar alguma coisa que
aparece  um  funcionário  para  lhe  servir”.  Os  dois  estavam
impressionados com os ares monárquicos da Praça dos Três
Poderes.

O professor Florestan dizia que, apesar de tudo, um dos pontos
mais interessantes para se observar o Brasil era o Congresso
Nacional  e  que  no  Plenário  chegavam  fragmentos  políticos,
sociais e culturais do país trazidos por cada parlamentar.

Disciplinado,  cumpria rigorosamente os horários das sessões.
Sentava-se na mesma cadeira e prestava atenção nos discursos
de cada um com o devido respeito, apesar da grande maioria das
intervenções serem de baixíssimo nível. Às vezes pedia aparte e
debatia os assuntos com a erudição do cientista social que era,
cumprindo sua função parlamentar.  O burburinho do Plenário
abrandava para ouvir o mestre.

Ao mesmo tempo era um homem despojado, almoçava todos os
dias no restaurante dos funcionários. Não costumava ir ao mais
frequentado pelos parlamentares.

Ele era tão cuidadoso com a própria conduta que certo dia, em
São Paulo, passou mal em casa à noite, chamou um táxi e foi
para  o  hospital  do  servidor.  Dona  Myriam,  mulher  dele,
preocupada, ligou para Florestan Fernandes Júnior, que estava
na TV e pediu para que ele fosse ao hospital acompanhar o pai.

Quando o filho chegou, o professor Florestan estava numa fila
enorme para ser atendido. Ele sofria de hepatite C, doença que
havia se agravado e lhe causava crises muito fortes.

Florestan Júnior  perguntou por  que ele,  como deputado,  não
procurou o hospital Albert Einstein, o Sírio Libanês, ou outro que
pudesse atendê-lo com rapidez e em melhores condições. Ele
respondeu que era servidor público e que aquele era o hospital
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que teria que cuidar dele.

Perguntou também por que ele estava na fila, em vez de procurar
diretamente o atendimento de emergência. Ele disse que estava
na fila porque tinha fila e que todas as pessoas estavam ali em
situação semelhante à dele, com algum problema de saúde, e
que ele não tinha direito de ser atendido na frente de ninguém.

Percebendo a gravidade da situação, o filho foi ao plantonista. O
professor Florestan só saiu da fila depois que o médico insistiu
para que ele entrasse, deitasse numa maca e fosse medicado.

Na parede onde a maca estava encostada havia um quadro de
avisos.  Enquanto tomava soro na veia,  olhando ao redor,  viu
afixado no canto do quadro um recorte de jornal amarelado pelo
tempo.
Apontou o dedo e disse ao filho:
– Olha, é um artigo meu, publicado no jornal Folha de S. Paulo.
Nesse eu defendo a saúde pública.
Como nos meses seguintes as crises tornaram-se cada vez mais
fortes e frequentes, os médicos que cuidavam dele decidiram
fazer transplante do fígado.

Na época, Fernando Henrique Cardoso, seu ex-aluno na USP e
amigo pessoal de muitos anos, era presidente da República e
ficou sabendo que o professor Florestan faria a cirurgia.

Imediatamente ligou para ele, ofereceu traslado e a realização do
transplante  no  melhor  hospital  de  Cleveland,  nos  Estados
Unidos. Florestan tinha alta comenda do país, a Ordem de Rio
Branco, que lhe facultava certas prerrogativas.

Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o
mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que
a dele.

Em seguida ele fez o transplante em São Paulo e morreu no
hospital por complicações pós-operatórias provocadas por erro
humano.

Nesse  momento  de  indigência  moral  e  de  decadência
institucional  do país,  em que autoridades como magistrados,
procuradores,  parlamentares,  ministros,  o  presidente  da
República, posam com exuberantes imposturas, usam e abusam
dos cargos e funções públicas que ocupam para tirar proveitos
próprios, lembrar de homens públicos e intelectuais de grandeza
ética como o professor Florestan Fernandes e o professor Darcy
Ribeiro talvez ajude a arejar o ambiente degradado da sociedade
brasileira pelo golpe de Estado.

(CERQUEIRA, Laurez. Lufada de ética na corte. 2018. Disponível
em: http://bit.ly/32n1YiU)

26 • Com base no texto 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  O principal preceito evidenciado no texto é o de que nenhum
cidadão deve usar e abusar dos cargos e funções públicas que
ocupa para tirar proveitos próprios.
II. Apesar de ter alta comenda do país, a Ordem de Rio Branco, que
lhe facultava certas prerrogativas, o professor e deputado recusou
a  oferta  de  traslado  e  realização  do  transplante  de  fígado  no
melhor hospital de Cleveland, nos Estados Unidos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I. A fala de Florestan ao filho, em um hospital, reforça o ponto de
vista apresentado no último parágrafo do texto de que o professor
se utilizou da máquina pública em seu próprio benefício.
II. A ideia central do texto está presente no fragmento “Ao mesmo
tempo era  um homem despojado,  almoçava  todos  os  dias  no
restaurante dos funcionários”. Ou seja, para o professor Florestan,
estar entre o povo é uma maneira de agir eticamente, considerando
o cargo que ocupava.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  Para  justificar  o  cuidado  que  tinha  o  professor  e  deputado
Florestan  Fernandes,  com  sua  própria  conduta,  o  autor  utiliza
exemplos como “cumpria rigorosamente os horários das sessões”
e  “Ele  respondeu  que  era  servidor  público  e  que  aquele  era  o
hospital  que  teria  que  cuidar  dele”  (referindo-se  ao  hospital
público).
II. Pode-se inferir que a ética está ligada, no texto, não somente às
atitudes  de  Florestan  Fernandes  e  de  Darcy  Ribeiro,  mas,
outrossim, às diversas instâncias do poder público do Brasil atual.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  A ironia contida no título do texto e presente nas atitudes do
professor  Florestan  corresponde  também  à  atitude  do  ex-
presidente,  elucidada  no  trecho  “Imediatamente  [Fernando
Henrique Cardoso] ligou para ele, ofereceu traslado e a realização
do  transplante  no  melhor  hospital  de  Cleveland,  nos  Estados
Unidos”.
I I .  O  texto  tem  como  objet ivo  mostrar  que,  no  Brasi l ,
existem/existiram  homens  públicos  e  intelectuais  de  grandeza
ética como o professor Florestan Fernandes e o professor Darcy
Ribeiro. Estes são exemplos a serem seguidos, pois se destacaram
no campo da saúde pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I. A resposta de Florestan Fernandes à gentileza do presidente, na
ocasião  do  transplante  de  fígado,  foi  a  de  que  aceitaria  ir  ao
hospital de Cleveland, nos Estados Unidos, se Fernando Henrique
fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave
do que a do enfermo.
II. O texto é do ano de 2018 e o autor se posiciona criticamente
acerca do comportamento de algumas autoridades do país, o que
faz o leitor conjecturar um viés ideológico. Isso fica nítido também
no excerto “ambiente degradado da sociedade brasileira pelo golpe
de Estado”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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