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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

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, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá: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 enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

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 marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
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 nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  hospedeiro  que  tenha  tido  uma  infecção  com
determinada  cepa  do  vírus  influenza  terá  pouca  ou
nenhuma imunidade contra uma nova infecção por uma
cepa variante do mesmo vírus.

II. A brucelose apresenta um início que pode ser agudo ou
insidioso, caracterizado por febre contínua, intermitente ou
irregular, e de duração variável, entre outras características.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  objetivo  da  vigilância  epidemiológica  da  brucelose
contribui para impedir a distribuição e consumo de produtos
infectados para a população.

II. Para ser habilitado como Unidade de Assistência de Alta
Complexidade  em  Oncologia,  o  estabelecimento  de  saúde
deverá possuir, no mínimo, dezoito médicos cirurgiões, seis
fisioterapeutas e trinta e dois agentes comunitários de saúde
atuantes  em  horário  integral,  com  regime  de  dedicação
exclusiva.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. As decisões do Conselho de Saúde são sempre adotadas
mediante  quórum  mínimo  (5%)  dos  seus  integrantes,
independentemente dos casos regimentais em que se exija
quórum especial.

II.  Sobre  o  câncer  de  mama,  verifica-se  que,  quando
diagnosticado e tratado precocemente, o seu prognóstico é
relativamente  bom.  É  correto  afirmar,  ainda,  que  o
envelhecimento da mulher constitui um fator de risco para o
desenvolvimento dessa doença.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  notificação  compulsória  consiste  na  comunicação
obrigatória  à  autoridade  sanitária  da  ocorrência  de
determinada  doença,  agravo  à  saúde  ou  surto.  Essas
notificações são úteis, entre outros motivos, para a avaliação
do  impacto  das  medidas  de  controle  dos  problemas  em
saúde.

II.  A  quimioterapia  é  a  forma de  tratamento  sistêmico do
c â n c e r  q u e  u s a  m e d i c a m e n t o s  d e n o m i n a d o s
“quimioterápicos”, os quais são administrados em intervalos
regulares,  que  variam  de  acordo  com  os  esquemas
terapêuticos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O diagnóstico do câncer da próstata é feito pelo estudo
histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata, que
deve ser considerada sempre que houver anormalidades no
toque retal ou na dosagem do PSA.

II. A presença de nódulo ou espessamento na mama, próximo
a ela, ou na axila,  é um sintoma sempre imperceptível aos
pacientes com câncer de mama e aos profissionais de saúde,
pois mascaram possíveis casos dessa doença.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As mulheres com maior risco de ter o câncer de mama
devem evitar fazer o exame clínico das mamas ou mesmo a
mamografia. Ao mesmo tempo, devem buscar aumentar a
própria  exposição ao sol  e  elevar  o  consumo de bebidas
alcóolicas.

II. O NASF é uma entidade destinada exclusivamente à gestão
financeira dos recursos utilizados no programa de agentes
comunitários de saúde de um determinado município.

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.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  Conselhos  de  Saúde  são  órgãos  responsáveis  pela
gestão  e  execução  de  serv iços  e ,  por  isso ,  têm
responsabilidade direta sobre todos os serviços prestados no
âmbito municipal.
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II. A mamografia é um exame complexo que consiste em um
raio-X do membros inferiores e apenas permite descobrir o
câncer  quando o tumor  já  levou o  paciente  a  um estágio
terminal da doença.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As  causas  do  câncer  são  sempre  fatores  externos  ao
organismo. Dentre esses fatores, destacam-se a exposição
aos raios solares, o consumo de narcóticos e a realização de
atividades físicas frequentes.

II.  As  causas  do  câncer  em  um  indivíduo  compreendem
apenas os fatores internos ao organismo. Por isso, é correto
afirmar que essa doença pode afetar apenas os indivíduos do
tipo sanguíneo O+.

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.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O paciente com ancilostomíase não apresenta qualquer
tipo  de  reação  inflamatória,  pois  o  vírus  causador  dessa
doença apenas afeta o nervo óptico no ser humano.

II. No paciente com ascaridíase, quando há grande número de
vermes, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal.  Ainda
sobre essa doença, é correto afirmar que, em virtude do ciclo
pulmonar  da  larva,  alguns  pacientes  apresentam
manifestações  pulmonares.

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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Havendo o conhecimento da ocorrência de doença, agravo
ou  evento  de  saúde  pública,  a  Notificação  Compulsória
Imediata deve ser realizada em até vinte e quatro horas pelo
meio de comunicação mais rápido disponível.

II. O Ascaris é um parasita que infecta o homem com grande
frequência  e  costuma  estar  relacionado  com  as  más
condições de higiene e saneamento básico e a utilização de
fezes como fertilizantes.

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.

Texto para as questões de 11 a 15

ACS e a COVID-19

Por NTB, em 28/07/2020.

O Agente Comunitário da Saúde (ACS) pode atuar tanto no
acompanhamento  dos  casos  de  COVID-19  no  domicílio
como no primeiro contato na recepção da Unidade Básica de
Saúde  (UBS),  mas  sempre  fazendo  uso  adequado  de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

No acompanhamento dos casos no domicílio, o ACS deve
monitorar os cuidados de proteção individual e coletiva para
os cidadãos, assim como orientar e passar recomendações
necessárias a fim de evitar a transmissão da COVID-19. É
importante,  ainda,  informar  à  equipe  da  UBS  caso  haja
complicações no domicílio do paciente.

Na visita domiciliar, o ACS deve identificar todas as pessoas
que  tiveram  ou  têm  contato  com  caso  suspeito  ou
confirmado de COVID-19, apoiando a equipe da vigilância em
saúde na realização de busca ativa por casos da doença.

Na presença de sinais e sintomas:  orientar  as pessoas a
buscarem a UBS e comunicar à equipe sobre esses casos.

O ACS deve atuar junto a domicílios e outros espaços da
comunidade  (escolas,  creches,  instituições  de  longa
permanência,  igrejas,  templos  etc.),  informando  aos
cidadãos de sua área de abrangência e aos que não moram
n a  á r e a  a d s t r i t a  à  U B S ,  m a s  q u e  s e  d e s l o c a m
frequentemente  até  elas  (trabalhadores,  creches,  escolas,
igrejas, templos etc.), sobre os sinais, sintomas e medidas de
prevenção e controle do Novo Coronavírus, estimulando a
mobilização e a vigilância.

É  também  dever  do  ACS  auxiliar  no  gerenciamento  de
insumos e equipamentos necessários ao desempenho das
atividades de atenção ao Novo Coronavírus.

O ACS deve utilizar  EPI  e  adotar  medidas preventivas de
controle de infecção e de proteção do ambiente de trabalho,
sobretudo  durante  as  visitas  domiciliares.  O  ACS  deve
proceder as medidas de higiene para biossegurança, como
os  demais  profissionais  de  saúde,  tais  como  lavagem
adequada  das  mãos  com  água  e  sabão,  utilização  de
solução  alcoólica  a  70%,  uso  de  máscara  e  descarte  de
resíduos  em  local  apropriado,  conforme  orientações  do
Plano  Estadual  de  Contingências  para  Enfrentamento  do
Novo Coronavírus.

(Disponível em https://bit.ly/2N4bLaW; texto adaptado).

 11  Leia o texto 'ACS e a COVID-19'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Na  visita  domiciliar,  o  ACS  deve  identificar  todas  as
pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou
confirmado de COVID-19 e administrar doses injetáveis de
vermífugos de amplo espectro nesses indivíduos, conforme
sugere o texto.

II.  No  contexto  da  pandemia  de  COVID-19,  o  ACS  pode
contribuir  com  as  equipes  da  UBS  através  da  avaliação
prel iminar  dos  sintomas  dos  pacientes  de  r isco  e
determinação do tratamento mais adequado a cada caso de
síndrome respiratória, afirma o texto.
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III. Para atuar no acompanhamento dos casos de COVID-19, o
ACS deve sempre fazer uso adequado de EPI, como se pode
concluir  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das  informações  do
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.

 12  Leia o texto 'ACS e a COVID-19'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  ACS  deve  atuar  exclusivamente  no  interior  da  UBS,
promovendo o atendimento de pacientes com sintomas de
COVID-19 e prescrevendo o tratamento adequado para esses
indivíduos, conforme pode ser percebido a partir da leitura
cuidadosa das informações do texto.

II. O ACS deve utilizar EPI e adotar medidas preventivas de
controle de infecção durante as visitas domiciliares, como se
pode concluir a partir da análise das informações do texto.
III.  São exemplos de medidas de higiene recomendadas no
texto a lavagem adequada das mãos com água e sabão, a
utilização de solução alcoólica a 70%, o uso de máscara e o
descarte de resíduos em local apropriado.

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.

 13  Leia o texto 'ACS e a COVID-19'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No acompanhamento dos casos de COVID-19 no domicílio,
o ACS deve orientar e passar recomendações necessárias
aos  cidadãos,  a  fim  de  evitar  a  transmissão  do  Novo
Coronavírus, como se pode perceber a partir da análise dos
dados e informações do texto.

II. Na presença de sinais e sintomas de COVID-19, o ACS deve
orientar as pessoas a permanecerem isoladas e a reduzirem o
consumo de líquidos, conforme mencionado pelo texto.
III. O texto sugere que é dever do ACS trabalhar conforme as
orientações  do  Plano  Estadual  de  Contingências  para
Enfrentamento do Novo Coronavírus.

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.

 14  Leia o texto 'ACS e a COVID-19'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No acompanhamento dos casos de COVID-19 no domicílio,
o ACS deve monitorar os cuidados de proteção individual e
coletiva para os cidadãos, como se pode concluir a partir da
análise das informações do texto.

II .  Deve  o  ACS  informar  à  equipe  da  UBS  caso  haja
complicações  no  domicílio  do  paciente  com  COVID-19,
conforme se pode inferir a partir dos dados do texto.
III.  Auxiliar  no gerenciamento de  insumos e  equipamentos
necessários ao desempenho das atividades de atenção ao
Novo Coronavírus é um dos deveres do ACS, como se pode
concluir  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das  informações  do
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.

 15  Leia o texto 'ACS e a COVID-19'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  ACS  pode  atuar  no  acompanhamento  dos  casos  de
COVID-19  no  domicílio  dos  pacientes,  conforme pode  ser
percebido a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.

II. O principal papel do ACS no combate ao Novo Coronavírus
é orientar a população a permanecer sempre em casa, ainda
que os sintomas graves da COVID-19 sejam evidentes em um
paciente, de acordo com o texto.
III. No desenvolvimento do seu trabalho, o ACS deve proceder
às medidas de higiene para biossegurança, como os demais
profissionais de saúde, 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.

Texto para as questões de 16 a 20

O ACS e a alimentação complementar

Por Santos et al. (trecho de artigo científico adaptado).

A  alimentação  é  um  direito  humano  fundamental  por
representar  a  base  para  sobrevivência  (1)  e  ser  fator
essencial  para  proporcionar  plenamente  o  crescimento,  a
saúde e o desenvolvimento durante a infância (2). Práticas
alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão
intensamente relacionadas à morbimortalidade de crianças
(3-5).  De  acordo  com  as  recomendações,  o  aleitamento
materno  deve  ser  exclusivo  no  primeiro  semestre  e  a
introdução  de  alimentos  iniciada  a  partir  de  seis  meses,
complementando o leite materno (6).
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Estima-se que ações de promoção do aleitamento materno e
da  alimentação  complementar  saudável  podem  reduzir,
respectivamente, em até 13% e 6% a ocorrência de mortes
em crianças menores de cinco anos no mundo (7). Estudos
demonstram que campanhas de promoção do aleitamento
materno têm apresentado resultados positivos ao longo das
últimas décadas (5,8,9), progresso similar não é verificado
com relação à alimentação complementar em nível mundial
(6). Pesquisas divulgam que a introdução de alimentos no
Brasil é precoce e de baixa qualidade (8-11). Por outro lado,
al imentos  com  alta  biodisponibi l idade  de  ferro,
extremamente necessários na alimentação complementar,
são introduzidos tardiamente (11-13). Sendo de forma tardia
ou  precoce,  a  introdução  de  alimentos  ocorre  de  forma
equivocada e prejudicial à saúde da criança.

Ao encontro dessa situação, há relatos de deficiências nas
orientações  sobre  alimentação  infantil,  por  parte  dos
profissionais  de  saúde  (14,15),  inclusive  dos  agentes
comunitários de saúde (ACSs) que, mesmo com a ampliação
de suas atribuições, têm sua prática focada no aleitamento
materno  (14,16-18)  no  que  se  refere  à  alimentação  de
crianças nos primeiros dois anos de vida. Sendo assim, a
promoção da alimentação complementar saudável vem se
tornando  uma  prioridade  das  políticas  públicas  de
alimentação  e  saúde  (19)  e  a  Estratégia  Amamenta  e
Alimenta Brasil,  que se propõe a promover o aleitamento
materno  e  a  alimentação  complementar  saudável  para
crianças menores  de  dois  anos de  idade e  aprimorar  as
competências e habilidades dos profissionais de saúde na
atenção básica (4), é uma dessas políticas de Estado.

No  âmbito  da  atenção  básica,  a  Estratégia  de  Agentes
Comunitários  de  Saúde  (EACS)  existe  desde  o  início  da
década de 90 e foi instituída e regulamentada em 1997 (20).
Entre as atribuições deste profissional, constam: visitação às
famílias no mínimo uma vez por mês, desenvolvimento de
atividades  de  promoção  da  saúde,  de  prevenção  das
doenças e agravos,  e  de vigilância à  saúde,  por  meio de
visitas  domiciliares  e  ações  educativas  individuais  e/ou
coletivas (21). A EACS é considerada uma transição para a
Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF)  (22)  ou  como  uma
maneira de agregar ACSs a outras formas de organização da
atenção básica (21). Nesse modelo, a promoção da saúde
tem uma função de  destaque  (16),  pois  os  ACSs atuam
como  profissionais  primordiais  por  fortalecerem  a
integração entre os serviços de saúde da atenção básica e a
comunidade (23).

(Santos, Francine Silva dos, Mintem, Gicele Costa e Gigante,
Denise  Petrucci.  O  agente  comunitário  de  saúde  como
interlocutor da alimentação complementar em Pelotas, RS,
Brasil.  Ciência  &  Saúde  Coletiva  [online].  v.  24,  n.  9,  pp.
3483-3494).

 16  Leia o texto 'O ACS e a alimentação complementar'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  De  acordo  com  as  informações  do  texto,  estudos
demonstram que campanhas de promoção do aleitamento
materno têm apresentado resultados positivos ao longo das
últimas  décadas,  embora  um  progresso  similar  não  seja
verificado com relação à alimentação complementar em nível
mundial.

II.  O  texto  procura  destacar  que,  no  modelo  da  EACS,  a
promoção da saúde tem uma função de destaque, pois os
ACSs atuam como profissionais primordiais por fortalecerem
a integração entre os serviços de saúde da atenção básica e a
comunidade.
III. As informações presentes no texto permitem inferir que a
alimentação representa a base para a sobrevivência de um
indivíduo,  constituindo,  assim,  um  direito  humano
fundamental.

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.

 17  Leia o texto 'O ACS e a alimentação complementar'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que o aleitamento
materno deve ser exclusivo nos primeiros seis anos de vida
da criança,  e  a  introdução de alimentos apenas deve ser
iniciada após esse período, complementando o leite materno.

II.  O  texto  leva  o  leitor  a  concluir  que  a  introdução  de
alimentos  na  alimentação  infantil  nunca  ocorre  de  forma
equivocada, pois, de um modo geral, os pais sempre sabem
exatamente como administrar esses alimentos para os seus
filhos.
III. O texto sugere que a EACS é considerada uma transição
para a Estratégia Saúde da Família ou como uma maneira de
agregar agentes comunitários de saúde a outras formas de
organização da atenção básica.

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.

 18  Leia o texto 'O ACS e a alimentação complementar'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I .  O  t e x t o  s u g e r e  q u e  o s  a l i m e n t o s  c o m  a l t a
biodisponibilidade  de  ferro,  extremamente  necessários  na
alimentação  complementar,  apenas  devem  ser  são
introduzidos  tardiamente,  após  o  término  do  período  da
puberdade.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que a Estratégia
Amamenta  e  Alimenta  Brasil  se  propõe  a  promover  o
aleitamento materno e a alimentação complementar saudável
para crianças menores de dois anos de idade e aprimorar as
competências e habilidades dos profissionais de saúde na
atenção básica.
III. Uma das ideias presentes no texto é a de que, entre as
atribuições  do  ACS,  constam  a  visitação  às  famílias  no
mínimo uma vez por mês, o desenvolvimento de atividades de
promoção da saúde e o tratamento de disfunções cinéticas
funcionais de órgãos e sistemas.



 INSTITUTO ADM&TEC | PREFEITURA DE BONITO (PE) v.Audit.: 0DADEAE94

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (TODAS AS ÁREAS) - Página 6 de 9 v.1592/2021

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.

 19  Leia o texto 'O ACS e a alimentação complementar'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor a ideia de que, no âmbito da
atenção básica,  a  Estratégia  de  Agentes  Comunitários  de
Saúde existe desde o início da década de 50 e foi instituída e
regulamentada em 1965.

II. As informações presentes no texto permitem inferir que a
alimentação é um direito humano fundamental, embora não
seja  um  fator  essencial  para  proporcionar  plenamente  o
crescimento, a saúde ou mesmo o desenvolvimento durante a
infância.
III. Após a análise do texto, é possível concluir que as ações
de  promoção  do  aleitamento  materno  e  da  alimentação
complementar saudável garantem a completa eliminação de
todos os casos de mortes em crianças menores de cinco
anos no mundo.

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.

 20  Leia o texto 'O ACS e a alimentação complementar'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que
as práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de
vida estão intensamente relacionadas à morbimortalidade de
crianças.

II. O texto leva o leitor a inferir que há relatos de deficiências
nas orientações sobre a alimentação infantil  por parte dos
profissionais de saúde, inclusive dos agentes comunitários de
saúde.
III. As informações do texto permitem inferir que, de acordo
com pesquisas, a introdução de alimentos no Brasil é precoce
e de baixa qualidade.

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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere uma figura geométrica de formato retangular
que possui largura igual a 58 metros e comprimento igual a
224 metros. Diante dessas informações, é correto afirmar
que essa figura  tem uma área maior  que 11.411 m² e
menor que 12.098 m².

II. Uma estudante leu 1/5 das páginas de um livro em uma
semana. Na semana seguinte, ela leu mais 2/3 das páginas
do mesmo livro. Se ainda faltam ler 60 páginas do livro,
então o total de páginas do livro é superior a 460 páginas.

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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um produto, cujo valor inicial era de R$ 505, foi vendido
com um desconto de 9%. Outro produto, cujo valor inicial era
de R$ 2.779, foi vendido com um desconto de 13%. Assim,
considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o
valor total arrecadado com a venda desses dois produtos, já
considerando  os  respectivos  descontos,  foi  inferior  a  R$
2.933.

II. Considere 3 barras de metal que pesam, respectivamente,
108 kg,  112 kg e  116 kg.  Diante  desses dados,  é  correto
afirmar que o peso médio dessas três barras é equivalente a
um número par, cujo valor é superior a 113,7 kg.

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.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. O preço de um produto específico sofreu dois aumentos de
20% e, em seguida, dois descontos de 9%. Assim, em relação
ao  preço  original,  é  correto  afirmar  que  essa  mercadoria
sofreu um aumento superior a 18,75%.

II. Ao longo de 23 dias, a produtividade de uma escritora foi de
70 linhas por dia. Se tivesse escrito 14 linhas por dia, essa
escritora teria produzido a mesma quantidade de texto em
menos de 109 dias.

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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 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  investimento  no  valor  de  R$  39.000  apresentou
rendimentos totais da ordem de 3,5% ao final do período de
capitalização. De acordo com esses dados, é correto afirmar
que essa aplicação resultou em um montante superior a R$
38.908.

II. Um terreno com largura igual a 307 metros e comprimento
igual  a  359  metros  terá  um  perímetro  maior  que  1.315
metros.

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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  3  rodovias  cujos  comprimentos  totais  são
equivalentes a, respectivamente, 45,7 km, 123,7 km e 334,8
km. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é
correto afirmar que o comprimento médio dessas rodovias é
inferior a 159,7 km.

II. Considere um retângulo com largura igual a 18 metros e
comprimento igual a 28 metros. Apresentados esses dados, é
correto afirmar que o perímetro dessa figura geométrica é
inferior a 87 metros.

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.

Texto para as questões de 26 a 30

Regulamentação para importar vacinas

Por Alana Gandra, da Agência Brasil (RJ), em 08/02/2021.

A  diretoria  colegiada  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária  (Anvisa)  reúne-se  amanhã  (9/2/2021)  para
deliberar sobre a abertura de processo de regulamentação
destinado à elaboração de ato normativo para regulamentar
os  procedimentos  para  importação e  monitoramento  das
vacinas  contra  a  Covid-19,  adquiridas  pelo  Ministério  da
Saúde,  no  âmbito  do  Instrumento  de  Acesso  Global  de
Vacinas Covid-19 (Covax Facility).

O  objetivo  da  regulamentação  é  enfrentar  o  caráter  de
emergência de saúde pública no país, resultante do surto do
novo Coronavírus. Devido à excepcionalidade do tema e “em
função do alto grau de urgência e gravidade”, será avaliada a
dispensa  de  consulta  pública  e  de  análise  de  impacto
regulatório.

Segundo  a  Anvisa,  serão  debatidas  na  reunião  questões
como prazo de validade da regulamentação e se esta será
automaticamente aplicável para o caso de vacinas fora do
acordo  Covax  Facil i ty.  A  relatora  da  proposta  de
regulamentação  é  a  diretora  da  Anvisa  Meiruze  Sousa
Freitas.

A Anvisa participa das discussões que analisam as vacinas
constantes  do  portfólio  do  Covax  Facil ity  junto  à
Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas). Do mesmo modo, a agência faz
parte  do  grupo  criado  pelo  Ministério  da  Saúde  para
acompanhamento das atividades no âmbito do Covax.

A reunião pública será transmitida pela internet, em endereço
a ser divulgado no Portal da Anvisa.

(Disponível em http://bit.ly/2Z0jtW8; texto adaptado).

 26  Leia o texto 'Regulamentação para importar vacinas'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. No texto, o adjetivo “grupo”, presente no trecho “a agência
faz parte do grupo criado pelo Ministério da Saúde”, indica
que a Anvisa é uma entidade governamental independente.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
a diretoria colegiada da Anvisa planejava deliberar sobre a
abertura  de  processo  de  regulamentação  relacionado  à
aquisição de vacinas contra a Covid-19.

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  Leia o texto 'Regulamentação para importar vacinas'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. No texto, o trecho “a Anvisa participa das discussões que
analisam  as  vacinas  constantes  do  portfólio  do  Covax
Facility” apresenta ao leitor dois substantivos próprios.

II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que, segundo a Anvisa,
o prazo de validade da regulamentação e a sua aplicação
automática para vacinas fora do acordo Covax Facility serão
temas debatidos na reunião do dia 09/02/2021.

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  Leia o texto 'Regulamentação para importar vacinas'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a concluir que a Anvisa irá debater
vacinas  contra  a  covid-19  adquiridas  no  âmbito  do
Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax
Facility).

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a relatora da
proposta de regulamentação é a diretora da Anvisa Meiruze
Sousa Freitas.

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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 29  Leia o texto 'Regulamentação para importar vacinas'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O trecho “será transmitida pela internet, em endereço a ser
divulgado no Portal da Anvisa”, o termo “em” representa um
artigo definido masculino.

I I .  O  texto  procura  deixar  claro  para  o  leitor  que  a
excepcionalidade  do  tema  de  regulamentação  da  vacina
contra  a  Covid-19  e  o  alto  grau  de  urgência  e  gravidade
causado pela pandemia impôs à Anvisa a necessidade de
opor-se à importação de vacinas contra o vírus.

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  Leia o texto 'Regulamentação para importar vacinas'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a entender que a Anvisa busca elaborar
um ato normativo para regulamentar os procedimentos para
a  importação e  o  monitoramento  de  todas  as  vacinas  já
disponíveis contra viroses e verminoses na Europa.

I I .  O  texto  leva  o  le i tor  a  infer i r  que  o  objet ivo  da
regulamentação da importação de vacinas contra a Covid-19
é  garantir  que  as  empresas  nacionais  possam  ser
beneficiadas  com  a  redução  de  impostos  sobre  insumos
farmacêuticos em geral.

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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