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GRAVATÁ (MÉDIO 2) - 12/12 - TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

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

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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3 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 15

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de
1º grau: 42X + 20 = 230, o valor da incógnita “X” deve ser
maior que 9 e menor que 15.
II. Dois cubos, identificados aqui como A e B, possuem as
seguintes medidas: a aresta do cubo A é igual a 13
centímetros e a aresta do cubo B é 30% menor que a aresta
do cubo A. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a área
total da superfície do cubo B equivale a menos de 52,5% da
área total da superfície do cubo A.
III. Considere dois corredores: J e V. Sabe-se que J corre 15
km em 1 hora e 45 minutos, enquanto V caminha 8 km em
1 hora e 20 minutos. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que, para percorrer 1 km, V
precisará de, pelo menos, 3 minutos a mais do que J.
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.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre o consumo diário de combustível dos veículos de
uma frota, sabe-se que: o carro 1 consumiu 34,5 litros; o
carro 2 consumiu 12,8 litros; o carro 3 consumiu 19,4 litros; o
carro 4 consumiu 22,7 litros; o carro 5 consumiu 18,3 litros; o
carro 6 consumiu 12,1 litros; o carro 7 consumiu 16,5 litros; o
carro 8 consumiu 23,9 litros; o carro 9 consumiu 31,2 litros; e
o carro 10 consumiu 27,6 litros. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que o consumo total de combustível da frota em um dia foi
superior a 213 litros e inferior a 229 litros.
II. Considere dois círculos concêntricos uniformemente
espaçados: A e B. Sabe-se que o raio de A é igual a 8 metros.
O diâmetro de B é 2 metros menor que o diâmetro de A. O
círculo B está inteiramente pintado de vermelho, enquanto a
área que representa a diferença entre A e B está pintada de
azul. Assim, considerando exclusivamente os dados
apresentados, é correto afirmar que, em metros quadrados, a
área pintada de azul corresponde a 18π.
III. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 5 kg, 6
kg, 2 kg e 9 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 4,9 kg e menor que 6,7 kg.

I. Considere quatro aplicações financeiras distintas, com
duração de 6 meses e rendimentos isentos de incidência de
quaisquer impostos. Na aplicação financeira 4, foram
investidos R$ 240 e, após 6 meses, essa aplicação gerou um
saldo de R$ 280. Ao final do semestre, a aplicação financeira
3 rendeu o mesmo que a 4. No mesmo período, a aplicação
financeira 2 rendeu apenas a metade do que rendeu a 3.
Nesse período, a aplicação financeira 1 rendeu 5% a mais que
o rendimento da 2. Diante das informações apresentadas, é
correto afirmar que o total dos rendimentos apesentados no
semestre foi superior a R$ 144.
II. Um escritório é formado por três salas. A sala 1 possui o
formato de um quadrado de aresta igual a 6,5m. A sala 2
possui o formato de um quadrado com aresta de 8,3m. A sala
3 possui o formato de um quadrado com aresta de 7,7m.
Após uma reforma, a área da sala 2 foi ampliada em 60%, a
área da sala 3 foi ampliada em 20% e a área da sala 1
permaneceu inalterada. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a área total
do escritório, após a reforma, é superior a 218 m² e inferior a
233 m².
III. Considere a venda de 83 caixas do produto X a um preço
de R$ 741,10, por cada caixa. Sabe-se que 2/7 do valor dessa
compra foram pagos à vista. O saldo restante de 5/7 do total
foi pago em 9 parcelas, iguais e sem juros. Assim, é correto
afirmar que o valor da última parcela paga foi superior a R$
4.815 e inferior a R$ 4.905.
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.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que, em uma sala com 72 indivíduos, 1/6 dos
presentes possui diploma de ensino superior. Assim, é
correto afirmar que mais de 14 e menos de 17 indivíduos
presentes possuem esse nível de escolaridade.
II. Considere três números ímpares, inteiros, positivos e
distintos, aqui representados por X, Y e Z. Esses três números
são maiores que 10 e menores que 50. Sabe-se que a soma X
+ Y equivale a um número par, maior que 24 e menor que 30.
Sabe-se, também, que 2Z é igual a 5 + Y + X + Z. A diferença Z
– Y equivale a um número par, maior que 15 e menor que 19.
O valor de X equivale a um número primo maior que 9 e
menor que 17. A soma X + Y + Z é igual a 61. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que Y é igual a X + 9.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Um paralelepípedo possui 52 cm de altura, 54 cm de
largura e 59 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
17.833 cm² e menor que 18.051 cm².

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os pesos de cinco pilhas distintas são, respectivamente: 35
gramas, 67 gramas, 19 gramas, 89 gramas e 55 gramas.
Assim, considerando apenas os dados apresentados, é
correto afirmar que a média do peso desses cinco objetos
equivale a menos de 53,7% do peso da pilha mais pesada.
II. Em 2010, a altura de três irmãs era, respectivamente, igual
a: 1,82m, 1,65m e 1,77m. Em 2020, a irmã que possuía a
menor estatura em 2010 cresceu 10% na altura, enquanto as
demais mantiveram a mesma altura verificada em 2010.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que, em relação à média
verificada em 2010, a altura média dessas três pessoas
apresentou um aumento maior que 4,7 cm e menor que 5,4
cm.
III. Considere 5 irmãos, dois dos quais são gêmeos. A média
das idades deles é igual a 8,6 anos. Porém, se não forem
contadas as idades dos gêmeos, a média das idades dos
demais passa a ser igual a 9 anos. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que a idade
dos gêmeos é maior que 7 anos e 2 meses e menor que 7
anos e 8 meses.
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 6 a 8
Solidariedade é a ordem (editorial)

Nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco. A
regra, ditada pela sabedoria popular, se aplica a pessoas e
sociedades. Em época de novo coronavírus, a lição por ela
ensinada deve ser levada às últimas consequências. Quem
pode mais ajuda quem pode menos.
No plano individual, a pessoa que pode ficar em casa, fique.
Trata-se de luxo só acessível a parte da população.
Trabalhadores de diferentes áreas precisam deslocar-se
para manter o funcionamento de setores indispensáveis à
vida urbana. É o caso de profissionais da saúde, segurança,
informação, limpeza, transporte público, comércio essencial.
Servidores domésticos como diaristas quase sempre moram
na periferia. Para chegar ao local de trabalho, precisam de
ônibus ou metrô – em geral lotados, impossibilitando o
distanciamento social. É hora de solidariedade. Por que não
dispensá-los temporariamente mantendo a remuneração?
Muitos abrem mão dos profissionais e do pagamento. É
injusto e cruel. Elos fracos da corrente, eles trabalham num
dia para comer no dia seguinte. Não raro no mesmo dia.
Sem vínculo empregatício, não contam com as garantias da
legislação trabalhista. O ato lembra a abolição da
escravatura.
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Historiadores contam que os senhores das casas grandes
expulsaram os moradores das senzalas sem compaixão.
Jogaram-nos na rua, deixando-os sem teto, sem roupa e
sem comida. Reproduzir o gesto quase um século e meio
depois é prova de ignorância das conquistas civilizatórias.
O mesmo ocorre com cidadãos cuja renda depende da
circulação de pessoas e mercadorias. Protegê-los é proteger
a todos. Estado, empresários, famílias e indivíduos têm de
colaborar para frear a disseminação do vírus. Se muitos
ficarem doentes ao mesmo tempo, o pior dos cenários se
concretizará.
Os sistemas de saúde público e privado entrarão em colapso
e, como alertou o ministro da Saúde, nem dinheiro, nem
seguros, nem ordens judiciais poderão abrir vagas. A
catástrofe, ao contrário da Lei Áurea, ceifará a vida de pobres
e ricos.
(SOLIDARIEDADE é a ordem. Disponível em:
https://bit.ly/2Wj49TG)

6 Leia o texto 'Solidariedade é a ordem (editorial)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Além de mostrar a fragilidade de um determinado grupo de
trabalhadores, em um cenário de pandemia, o texto orienta a
proteção de cidadãos cuja renda depende do fluxo de
pessoas e mercadorias.
II. Uma leitura do texto permite inferir que não existe “elo mais
fraco”, como apontado no primeiro parágrafo. Na verdade,
todos estão inseridos em uma mesma problemática, com as
mesmas necessidades e oportunidades.
III. O texto apresenta uma analogia entre os que, em época de
coronavírus, abrem mão dos serviços e do pagamento dos
profissionais domésticos, como as diaristas (elos fracos da
corrente), e a situação dos escravizados que, ao serem
expulsos das senzalas sem compaixão, foram jogados na rua,
sem teto, sem roupa e sem comida pelos senhores das casas
grandes.
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.

7 Leia o texto 'Solidariedade é a ordem (editorial)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Com base em uma máxima popular, o texto sustenta a
ideia de que os atos de solidariedade, durante a epidemia do
novo coronavírus, passam também pelo fato de manter em
suas casas os servidores domésticos (como as diaristas),
mas remunerá-los, já que quase sempre eles moram na
periferia e, para chegar ao local de trabalho, precisam de
transporte público.
II. A partir do cenário de pandemia, o texto enfatiza que o
governo federal realize a proteção de todos aqueles que se
encontram em uma situação econômica mais frágil, como as
diaristas e os cidadãos cuja renda depende do fluxo de
pessoas e mercadorias.
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III. O último período do texto (A catástrofe, ao contrário da Lei
Áurea, ceifará a vida de pobres e ricos) estabelece um
paradoxo entre a pandemia promovida pelo coronavírus e a
Lei Áurea que, apesar de libertar os escravizados, fez muitos
ricos e pobres perderem a vida.
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.

8 Leia o texto 'Solidariedade é a ordem (editorial)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A frase “Protegê-los é proteger a todos” faz menção à
importância que os grupos empresariais possuem para a
movimentação da economia. Se muitas empresas
decretarem falência, o pior dos cenários se concretizará.
II. De acordo com o texto, diversos historiadores afirmam que
os senhores das senzalas expulsaram os moradores das
casas grandes sem compaixão após o início da
industrialização da agricultura e da pecuária no Brasil.
III. O texto defende a tese apoiada por diversos pesquisadores
de que, em até cinco anos, os sistemas de saúde público e
privado entrarão em colapso e apenas as ordens judiciais
poderão impedir essa catástrofe no Brasil.
Marque a alternativa CORRETA:
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As empresas de médio porte são aquelas cujo faturamento é
maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões
por ano. As empresas de grande porte, por sua vez, são
aquelas que possuem um faturamento anual superior a R$
300 milhões.
De acordo com a Receita Federal, os dados das vendas
semanais permitem interpretar uma recuperação gradual da
economia.
No total, após o pico de R$ 180 bilhões na última semana de
maio de 2020, no mês de junho de 2020, as vendas
semanais mostraram movimento superior a R$ 150 bilhões,
exceto a semana do feriado de Corpus Christi (R$ 137
bilhões).
A última semana de junho de 2020 registrou vendas de R$
177 bilhões.
O órgão também informou que, em 2020, o comércio
eletrônico teve vendas crescentes em quantidade e em
volume, com tendência de elevação intensificada a partir de
março de 2020.
Em relação ao mesmo mês de 2019, a média diária de
vendas apuradas com a NF-e cresceu 20,6% em março de
2020, 17,5% em abril de 2020, 37,4% em maio de 2020 e
73,0% em junho de 2020.
Por Ananda Santos, em 2020 (disponível em:
https://bit.ly/2WmQieW). Com adaptações.

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 9 a 15
Emissão de NF-e

A Receita Federal divulgou um levantamento que aponta que
a média diária de vendas com nota fiscal eletrônica (NF-e)
atingiu R$ 23,9 bilhões em junho de 2020. O percentual é o
maior registrado até então no ano.

9 Leia o texto 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que, entre abril e
maio de 2020, houve um aumento de 9,1% nas vendas com
nota fiscal eletrônica, segundo a Receita Federal.
II. O texto apresenta ao leitor uma série de dados e
informações que apoiam a tese de que, em relação ao
mesmo mês de 2019, a média diária de vendas apuradas com
a NF-e cresceu 37,5% em abril de 2020.
III. Em relação ao mesmo mês de 2019, a média diária de
vendas apuradas com a NF-e cresceu 20,6% em março de
2020, de acordo com a autora.

Uma nota fiscal eletrônica (NF-e) é um documento de
existência apenas digital, originalmente. Ele é emitido e
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar
uma operação de circulação de mercadorias ou uma
prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Atualmente,
ela é um dos mais importantes instrumentos de fiscalização
tributária.

Marque a alternativa CORRETA:

De acordo com os dados, as vendas em junho de 2020
aumentaram 15,6% em relação ao mês de maio de 2020 e
10,3% superior ao de junho de 2019, segundo o órgão. Entre
abril e maio de 2020, por sua vez, houve um aumento de
9,1%.

10 Leia o texto 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:

De acordo com a Receita Federal, a alta emissão de NF-e
reflete o movimento, principalmente, das vendas de
empresas de médio e grande porte, bem como as vendas
não presenciais de empresas para pessoas físicas.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

I. No trecho "a última semana de junho de 2020 registrou
vendas de R$ 207 bilhões", o pronome possessivo é utilizado
para atribuir um destaque ou uma congruência ao argumento
central da autora em favor da utilização da NF-e como um
eficiente instrumento de fiscalização da atividade econômica.
II. As empresas do estado de Alagoas apresentaram um
crescimento expressivo nas vendas com NF-e no primeiro
trimestre de 2020, sendo 8,1% superior ao mesmo período do
ano anterior, de acordo com as informações da Receita
Federal do Brasil apresentadas no texto.
v.1419/2020
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III. A Receita Federal informou que, em 2020, o comércio
eletrônico teve vendas crescentes em quantidade e em
volume, de acordo com a autora.
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.

11 Leia o texto 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. No trecho "Em relação ao mesmo mês de 2019, a média
diária de vendas apuradas com a NF-e cresceu 21,4% em
maio de 2020", o artigo indefinido "ao" determina de maneira
vaga ou imprecisa a causa da retração econômica sentida
pelos estados da região Norte do Brasil nos primeiros meses
da pandemia de Covid-19.
II. De acordo com a Receita Federal, em 2020, o comércio
eletrônico apresentou uma tendência de elevação
intensificada a partir de março desse ano, conforme pode ser
percebido a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.
III. No mês de junho de 2020, as vendas semanais mostraram
um movimento superior a R$ 150 bilhões, exceto a semana
do feriado de Corpus Christi, de acordo com a autora.
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13 Leia o texto 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que o
percentual de vendas com nota fiscal eletrônica apontado
pela Receita Federal referente ao mês de junho é o maior
registrado até então no ano de 2020.
II. Na semana do feriado de Corpus Christi, em 2009, as
vendas com nota fiscal eletrônica no Brasil representaram R$
137 bilhões, como se pode perceber a partir da análise dos
dados e informações do texto. Nesse período, o aumento do
volume de vendas é diretamente influenciado pela
movimentação de turistas em direção às praias.
III. No trecho "a Receita Federal afirma que houve um pico de
R$ 280 bilhões nas vendas com nota fiscal eletrônica na
última semana de maio de 2020", o substantivo biforme "pico"
assume um gênero neutro para designar um valor numérico
que, posteriormente no texto, será comparado aos resultados
de vendas em outras regiões ou períodos a fim de enfatizar o
argumento principal da autora de que a economia pode estar
se recuperando.
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.

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 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem ao leitor
concluir que as vendas em junho de 2020 aumentaram 14,3%
em relação ao mês de junho de 2019, segundo a Receita
Federal.
II. A Receita Federal divulgou um levantamento que aponta
que a média diária de vendas com nota fiscal eletrônica (NFe) atingiu R$ 23,9 bilhões em junho de 2020, de acordo com a
autora.
III. Uma das informações presentes no texto é a de que, de
acordo com a Receita Federal, a alta emissão de NF-e reflete
o movimento, principalmente, das vendas de empresas de
médio e grande porte, bem como as vendas não presenciais
de empresas para pessoas físicas.
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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14 Leia o texto 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Após a compreensão e análise das informações do texto,
pode-se concluir que, de acordo com a Receita Federal, os
dados das vendas semanais permitem interpretar uma
recuperação gradual da economia.
II. Após a análise do texto, é possível concluir que os
agronegócios e o setor de cosméticos foram responsáveis
pelo aumento nas vendas com NF-e no mês de junho de
2020. Esses resultados positivos, de acordo com o texto,
refletem o interesse dos consumidores em antecipar os
preparativos para as festividades de final de ano, como se
pode inferir a partir da leitura atenta do texto.
III. As vendas em junho de 2020 aumentaram 15,6% em
relação ao mês de maio de 2020, de acordo com a Receita
Federal, 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 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que o estado brasileiro com o menor volume de vendas com
NF-e foi o Mato Grosso do Sul, que representa menos de
2,44% das vendas no país em 2020. Esse reduzido volume de
emissão de NF-e deve-se, de acordo com os dados
apresentados pela autora, à elevação do preço médio do
frete interestadual nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil.
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II. O texto traz uma série de dados sobre um tema relacionado
à economia brasileira que permitem ao leitor concluir que, em
relação ao mesmo mês de 2019, a média diária de vendas
apuradas com a NF-e cresceu 7,1% em junho de 2020.
III. No Maranhão, apesar do volume de emissão de NF-e ter
crescido 3,9% no mês de maio de 2020, o saldo de impostos
arrecadados no período foi o menor dos últimos 3 anos, de
acordo com as informações da Receita Federal do Brasil
apresentadas no 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 16 a 50

16 Analise as afirmativas a seguir:
I. A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual,
apenas, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos
para o indivíduo.
II. A educação em saúde desestimula a participação da
população em assuntos relacionados à sua qualidade de
vida. Ou seja, as ações de caráter educativo, no âmbito da
saúde pública, sãoi prejudiciais e podem levar o paciente a
um entendimento incorreto sobre os verdadeiros objetivos
do Sistema Único de Saúde.
III. Em nível internacional, a saúde pública é coordenada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa entidade é
responsável por estimular, promover e combater qualquer
iniciativa relacionada ao desenvolvimento de serviços e
estratégias de saúde pública nos países membros da ONU.
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III. O sarampo, uma das afecções clássicas da infância, é uma
doença aguda e autolimitada, contágio-infecciosa,
exantemática, endemo-epidêmica, de etiologia bacteriana e
alta transmissibilidade. Possui distribuição global,
acometendo indiscriminadamente ambos os sexos, sem
distinção de raça, clima ou nível social.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. O HIV pode ser transmitido pelo sangue (via parenteral e
vertical), esperma, secreção vaginal (via sexual) e leite
materno (via vertical). O indivíduo infectado pode transmitir o
HIV apenas durante as seis primeiras semanas da infecção,
risco esse proporcional à magnitude da viremia nesse
período.
II. Existem duas espécies de tênias que acometem os seres
humanos: a tênia saginata e a tênia anã. No intestino, a tênia
saginata sempre causa sintomas, como desconforto
abdominal na parte superior do abdômen, diarreia e manchas
na pele. Em alguns casos, as pessoas podem sentir um
pedaço da tênia se mover pelo ânus ou ver nas fezes parte da
tênia similar a uma fita. A tênia anã, por outro lado, não causa
sintomas abdominais.
III. Os casos da forma pulmonar grave da leptospirose podem
evoluir para insuficiência renal aguda, imunodeficiência
primária, ou Síndrome de Burnout, e muitas vezes precede o
quadro de icterícia. O óbito pode ocorrer nas primeiras 24
horas de internação.
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.

Marque a alternativa CORRETA:

19 Analise as afirmativas a seguir:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

I. O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano (Siságua) tem, como objetivo
geral, coletar, transmitir e disseminar dados gerados
rotineiramente, de forma a produzir informações necessárias
à prática da vigilância da qualidade da água de consumo
humano (avaliação da problemática da qualidade da água e
definição de estratégias para prevenir e controlar os
processos de sua deterioração e a transmissão de
enfermidades), por parte das secretarias municipais e de
estado de saúde.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a saúde pública está prevista na Constituição
Federal como um dever do Estado (artigo 5º) e como um
direito social (artigo 212º), ou seja, um direito que deve ser
vedado de forma homogênea aos indivíduos a fim de coibir o
exercício de seus direitos fundamentais.
II. Todo indivíduo com infecção chagásica deve ser impedido
de ter acesso a um serviço médico capaz de fazer os
diagnósticos clínico, laboratorial e epidemiológico, pois a
identificação da doença deve ser feita exclusivamente através
de questionário a ser respondido pelo paciente.
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II. A coqueluche é uma infecção altamente contagiosa
causada pelo vírus Gramnegativa Bordetella pertussis, que
resulta em ataques de tosse que, em geral, terminam em uma
inspiração aguda. A coqueluche não afeta crianças ou
adolescentes, apenas gestantes, idosos e pessoas com
imunidade reduzida, como os doentes de Aids.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. O trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
é orientado pelo referencial teórico-metodológico do apoio
matricial. Aplicado à Atenção Básica, isso significa, em
síntese, uma estratégia de organização do trabalho em saúde
que acontece a partir da integração de equipes de Saúde da
Família (com perfil generalista) envolvidas na atenção às
situações/problemas comuns de dado território (também
chamadas de equipes de referência para os usuários) com
equipes ou profissionais com outros núcleos de
conhecimento diferentes dos profissionais das equipes de
Atenção Básica.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. O servidor público que atua nos serviços de saúde é um
profissional que deve primar pela imagem da instituição onde
atua. Assim, é recomendável que ele adote atitudes favoráveis
à qualidade do atendimento. Cumprimentar o usuário dos
serviços de saúde, demonstrando acolhimento e educação,
por exemplo, não é uma forma de melhorar a qualidade do
atendimento ao público e, portanto, é um comportamento a
ser evitado pelos agentes públicos.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

20 Analise as afirmativas a seguir:
I. Como as geo-helmintíases são transmitidas pelo contato
com o solo contaminado com ovos embrionados ou larvas
dos parasitos, para a prevenção, combate e controle dessas
enfermidades, o mais importante e necessário, além de
outras ações sanitárias, é uma disposição adequada dos
esgotos com coleta e tratamento, visando interromper ciclos
de transmissão. O esgotamento sanitário evita infiltrações de
águas poluídas que contaminam o solo.
II. A raiva é uma infecção viral do cérebro, transmitida por
animais, que provoca a inflamação do cérebro e da medula
espinhal. Trata-se de uma antropozoonose transmitida ao
homem pela inoculação do vírus presente nos pelos e patas
do animal infectado, principalmente pelo contato com as
fezes e urina desse animal. Quando o vírus atinge a medula
espinhal e o cérebro, a raiva quase sempre é fatal.
III. Uma emergência de saúde pública de importância nacional
é um evento que apresenta risco de propagação ou
disseminação de doenças limitado a uma unidade federada,
com priorização das doenças de notificação imediata e outros
eventos de saúde pública, independentemente da natureza ou
origem, depois de avaliação de risco, e que possa necessitar
de resposta nacional imediata.
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.

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma das fontes relacionadas à liberação de dioxina no solo
é a aplicação de lodos de esgoto em fazendas. A partir dos
solos, as dioxinas podem retornar à atmosfera com o
material particulado ressuspenso ou sob a forma de vapor, já
que elas são compostos semivoláteis. A cal é outra fonte de
liberação de altos níveis de dioxina em várias rações animais.
A persistência das dioxinas no ambiente varia de composto
para composto, podendo ter um tempo de meia vida de 10 a
12 anos.
II. Os infectados pelo HIV evoluem para grave disfunção do
sistema imunológico à medida que vão sendo destruídos os
linfócitos C16+, uma das principais células-alvo do vírus. A
contagem de linfócitos C52+ é um importante marcador
dessa imunodeficiência, sendo utilizada tanto na avaliação do
tratamento e prognóstico quanto em uma das definições de
caso de Aids, com fim epidemiológico.
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d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. A prevalência pontual, também conhecida como
instantânea ou momentânea, é medida pela frequência da
doença ou por sua taxa em um ponto definido no tempo, seja
referente a um dia, semana, mês ou ano. Calcula-se a taxa no
final do período de tempo que se quer estudar, excluindo-se,
assim, os casos que evoluíram para a cura, para o óbito ou
que migraram. A prevalência pontual é calculada no fim de
um período, para valer por ele.
II. O principal objetivo da vigilância epidemiológica da
tuberculose é ocultar as possíveis fontes de infecção. Para
tanto, deve ser realizada investigação epidemiológica com
todo caso novo de tuberculose e, prioritariamente, nos casos
em que o paciente convive com doentes bacilíferos, devido ao
menor risco de infecção e adoecimento que esse grupo
apresenta.
III. A etapa de avaliação da exposição tem como principais
objetivos identificar a fonte do toxicante, mesnurar a
intensidade, frequência e duração da exposição humana a um
agente tóxico presente no ambiente, ou estimar exposições
hipotéticas que podem surgir pelo uso de determinadas
substâncias químicas. Nessa etapa, busca-se entender como
se dá o contato de uma substância química com as barreiras
externas, e a partir daí elaborar estimativa qualitativa e
quantitativa desse contato.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Considerando a situação epidemiológica local, cabe ao
Agente de Combate às Endemias identificar se sua área é
“área de risco” atual ou potencial para endemias ou
epidemias. Também faz parte de suas ações a coleta do
material necessário para as análises entomológicas de
identificação e classificação dos vetores. O agente deve
ainda participar das ações de controle e tratamento de focos
e das ações de vigilância, tanto nos locais onde o vetor foi
encontrado e eliminado, quanto onde não houve ocorrência
de casos ou presença de vetores.
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II. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8080, de
19 de setembro de 1990, como um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento dos fatores determinantes de
saúde individual, com a finalidade de recomendar medidas de
prevenção das doenças ou agravos. À luz dessa lei,
disseminar informações epidemiológicas não é um dos
objetivos da vigilância epidemiológica no Brasil, pois essas
informações são confidenciais.
III. Deve o Agente de Combate às Endemias mapear os
servidores públicos que apresentam doenças crônicas ou
alguma DST, por exemplo. Essas informações, por sua vez,
devem ser encaminhadas ao líder do executivo municipal, o
qual deve determinar, por exemplo, que um servidor público
seja exonerado por ser portador do vírus HIV e da AIDS.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A saúde é um direito fundamental apenas do cidadão
brasileiro com idade superior a 38 anos.
II. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde no município são ações de competência da
direção municipal do SUS.
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. A teníase do intestino ocorre principalmente quando as
pessoas comem carne de porco, de boi ou peixe de água
doce crus ou mal cozidos ou, no caso de tênia anã, água ou
alimentos contaminados. As tênias adultas, as quais vivem
no intestino das pessoas, geralmente não causam nenhum
sintoma, mas podem causar manchas na pele, redução da
visão ou dores nas articulações.
II. As diretrizes nacionais preconizam como ideal a
disponibilidade de um Agente de Combate às Endemias para
cada 800 a 1.000 imóveis, correspondendo a um rendimento
diário de 20 a 25 imóveis/dia. Esse rendimento somente será
alcançado com carga horária de oito horas diárias.
III. Os procedimentos de realização de diagnóstico em
serviços de saúde contam com o apoio de diversos recursos
tecnológicos, atualmente. Nesse contexto, os radiofármacos,
os radioisótopos e os produtos radioativos utilizados em
diagnóstico e terapia não devem ser submetidos ao controle e
à fiscalização sanitária pela Anvisa, pois tal fiscalização é feita
pelo paciente.
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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26 Analise as afirmativas a seguir:
I. O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou
surto de determinada doença infecciosa é identificar formas
de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de
novos casos. As epidemias também devem ser encaradas
como experimentos naturais, cuja investigação permite a
identificação de novas questões a serem objeto de
pesquisas, e seus resultados poderão contribuir para o
aprimoramento das ações de controle.
II. É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária
local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de
caso de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e
outros profissionais de saúde, no exercício da profissão, bem
como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos
públicos e particulares de saúde e ensino, a notificação de
casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos.
III. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo
conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão
pública. O SUS é uma estrutura que atua isoladamente na
promoção dos direitos básicos de cidadania, dissociado das
políticas públicas de seguridade social, que abrangem a
previdência e a assistência social.
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.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Portador eficiente é o portador que elimina o agente
etiológico para o meio exterior ou para o organismo de um
vetor hematófago, ou que possibilita a infecção de novos
hospedeiros. Essa eliminação pode ser feita de maneira
contínua ou de modo intermitente. Portador ineficiente é o
portador que não elimina o agente etiológico para o meio
exterior, não representando, portanto, perigo para a
comunidade no sentido de disse minar esse microrganismo.
II. O Agente de Combate às Endemias deve saber que a
atenção ao usuário deve ser realizada apenas no âmbito da
Unidade de Saúde. Ou seja, no contexto da prestação de
serviços de saúde, as estratégias de educação e prevenção de
doenças devem ser evitadas em favor das medidas curativas
e das alternativas de tratamento medicamentoso.
III. A atividade de preparação da calda é realizada de maneira
rotineira e consiste em proceder à diluição do inseticida na
sua apresentação comercial nos solventes indicados,
normalmente em água ou em solventes oleosos nas
formulações aquosas, conforme as normas estabelecidas
pelos programas, obtendo-se a concentração final desejada. A
diluição é feita para reduzir a concentração inicial e garantir
que, durante a aplicação do produto, se consiga trabalhar com
as doses de ingrediente ativo preconizadas nos diversos
programas.
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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28 Analise as afirmativas a seguir:
I. A comunicação entre o servidor e o cidadão deve ser
segura, clara, objetiva e transparente. No momento do
atendimento, é fundamental expor as informações de forma
clara e direta. É importante que a informação seja transmitida
de forma que não confunda o usuário. O servidor precisa de
segurança (obtida por meio do conhecimento) sobre o que
está falando para se expressar com clareza e propriedade.
Isso proporciona a objetividade necessária ao tratamento da
solicitação.
II. O câncer de cólon e reto (intestino) abrange tumores que
acometem um segmento do intestino grosso (o cólon) e o
reto. É intratável e, na maioria dos casos, incurável, ainda que
detectado precocemente ou mesmo que não tenha atingido
outros órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a partir
de pólipos, que são lesões benignas que podem crescer no
intestino grosso.
III. Em termos metodológicos, a tecnovigilância é o conjunto
de ações necessárias para alcançar os seguintes objetivos:
estudar, analisar e investigar o somatório de informações
reunidas a respeito do desempenho de um produto durante a
fase pós-comercialização. A tecnovigilância visa à segurança
sanitária de produtos para saúde pós-comercialização
(equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares,
implantes e produtos para diagnóstico de uso in-vitro).
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III. A Constituição Federal atribuiu à União, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios a competência de cuidar da
saúde pública. Isso significa que a União é responsável por
executar os serviços destinados à saúde, sem a colaboração
de quaisquer dos demais entes federativos.
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.

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dengue possui um amplo espectro de transmissibilidade,
incluindo vetores como o mosquito hospedeiro, o contato
direto com um doente ou com suas secreções, a água ou um
alimento contaminado, a mordida de roedores ou alguns
tipos de insetos contaminados e a via parenteral.
II. A vigilância epidemiológica da Aids tem por objetivo, entre
outros, acompanhar a tendência temporal e espacial da
doença, as infecções relacionadas e os comportamentos de
risco dos pacientes e grupos de risco a fim de impedir que os
indivíduos infectados com o HIV mantenham relações sexuais
de qualquer forma.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. Os sinais e sintomas da chikungunya, que correspondem a
febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia,
náusea, fadiga e exantema, são clinicamente distintos dos da
dengue. A principal manifestação clínica que a torna
semelhante à dengue são as fortes dores nas articulações,
sempre acompanhadas de edema.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

29 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. À luz da lei federal nº 8.080, de 1990, a remuneração, a
renda familiar, o acesso a serviços de saneamento básico e a
disponibilidade de uma boa alimentação não são fatores
relacionados aos níveis de saúde dos membros de uma
família.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. À luz da Lei nº 8.080/90, a saúde é um direito que assiste
apenas ao cidadão com renda superior a 4 salários mínimos.

I. É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços
técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento para atendimento do seu mister.

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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os sintomas iniciais da febre hemorrágica da dengue são
semelhantes aos da dengue clássica, porém há uma
atenuação do quadro no terceiro ou quarto dia de evolução,
com o desaparecimento das manifestações hemorrágicas e
o término do colapso circulatório.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

32 Analise as afirmativas a seguir:

II. O servidor público deve cumprir com zelo as tarefas do
cargo.
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.

II. A direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) deve,
entre outras atribuições, atravancar a fiscalização das
agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre
a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais,
estaduais e federais competentes, para suplantá-las.
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33 Analise as afirmativas a seguir:

36 Analise as afirmativas a seguir:

I. A Vigilância Sanitária das tecnologias de produção
industrial e agrícola, a cargo do setor da saúde, tem como
objetivo a proteção dos profissionais que manipulam ou
trabalham com tais produtos, a fim de prevenir danos ou
acidentes no trabalho, bem como a proteção do meio
ambiente, principalmente nos casos dos agrotóxicos, adubos
e produtos químicos. Interessa também à Vigilância Sanitária
o controle deles, quando são utilizados de forma inadequada
na produção de verduras, frutas, legumes e demais
alimentos, sendo função do Programa de Vigilância Sanitária
de Alimentos o controle de resíduos e contaminações.

I. É dever do servidor público usar de artifícios para
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.

II. No campo da saúde, a vigilância está relacionada às
práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. A
vigilância em saúde deve ser entendida como um modelo
assistencial único e definitivo, que deve ser desenvolvido a
partir de problemas abstratos de uma área indeterminada, em
uma perspectiva de intersetorialidade.
III. No Brasil, os equipamentos e os materiais médicohospitalares, hemoterápicos, odontológicos e de diagnóstico
laboratorial e por imagem estão dispensados do controle e da
fiscalização sanitária realizados pela Anvisa. Assim, é possível
para os profissionais de saúde ter melhor acesso aos
recursos necessários à sua atuação profissional.
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.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público municipal deve permitir que
perseguições ou interesses de ordem pessoal interfiram no
trato com o público ou na correta realização das suas
atribuições.
II. Um código de ética não deve estar relacionado aos deveres
de um profissional.
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.

II. O código de ética da instituição nunca está relacionado aos
deveres do vigilante.
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.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. A ética do serviço público torna obrigatório ao servidor
público municipal o uso, em benefício próprio, de
informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu
serviço.
II. Os princípios morais não devem nortear a atuação do
servidor público municipal.
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.

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público permitir que perseguições,
simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os
jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores.
II. O respeito à hierarquia não é uma atitude que deve ser
cultivada pelos servidores públicos.
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.

39 Analise as afirmativas a seguir:

35 Analise as afirmativas a seguir:

I. À luz da Lei nº 8.080/90, a renda familiar não está
relacionada aos níveis de saúde dos seus membros.

I. O servidor deve evitar tratar o usuário de forma ética e
respeitosa.

II. À luz da Lei nº 8.080/90, é vetado ao SUS executar ações
de vigilância epidemiológica.

II. A alteridade é um valor ético prejudicial à atuação
profissional do vigilante.

Marque a alternativa CORRETA:

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.

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.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.080/90, o princípio da impessoalidade é
contrário aos objetivos do SUS.
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II. O SUS deve obedecer a uma série de princípios, dentre os
quais é possível citar o da preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
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.

41 Analise as afirmativas a seguir:
I. Não está incluída no campo de atuação do SUS a execução
de ações de vigilância epidemiológica.
II. À direção municipal do SUS compete dar execução, no
âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para
a 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.

42 Analise as afirmativas a seguir:
I. O financiamento do SUS se dá através de recursos do
orçamento da seguridade social, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes.
II. O dever do Estado de garantir a saúde exclui o dever das
pessoas e da família com a garantia da manutenção 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.

Texto para as questões de 43 a 48
Comunicação com os usuários

Fonte: https://bit.ly/3fbqMBL (adaptado).
Para que a comunicação entre a instituição pública e os
usuários dos serviços seja efetiva, é importante que o
processo de atendimento conte com características que
agreguem valor para os cidadãos. O servidor público pode
apresentar certos atributos que favorecem um bom
atendimento aos usuários, tais como a cordialidade, a
agilidade, a proatividade, o atendimento personalizado e os
resultados positivos.
Os servidores devem ter uma atitude positiva perante o
público. É indispensável que eles compreendam as
necessidades dos usuários dos serviços. O trabalho
empreendido pelos colaboradores deve ter como base o
respeito perante qualquer circunstância.

v.Audit.: 59950D01B

Os usuários demandam um atendimento ágil, rápido e
prestativo. Por isso, é primordial contar com uma equipe
altamente qualificada e focada nos prazos. Equipes bem
treinadas proporcionam soluções rápidas para os usuários
dos serviços.
Os usuários valorizam que a entidade coloque muito
empenho na solução de problemas. A proatividade
entidaderial é uma importante característica, em especial
para o setor de serviços.
Manter um processo de atendimento alinhado com as
necessidades dos usuários é uma forma de melhorar a
percepção do público sobre a instituição. É importante,
nesse contexto, criar ou fortalecer um vínculo entre a
organização e o cidadão.
Os usuários dos serviços ficam satisfeitos quando o
problema é solucionado de maneira rápida. Contudo, eles
dão ainda mais valor quando percebem que o resultado é
extremamente satisfatório. O melhor é evitar discussões.
Para isso, aposte na paciência, educação e busca pelo
contorno de problemas.

43 Leia o texto 'Comunicação com os usuários' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto procura destacar que os servidores devem ter uma
atitude positiva perante o público. Assim, de acordo com o
texto, é indispensável que eles compreendam as
necessidades dos usuários dos serviços.
II. O texto leva o leitor a concluir que equipes bem treinadas
proporcionam soluções antiquadas para os usuários dos
serviços.
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.

44 Leia o texto 'Comunicação com os usuários' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto recomenda evitar discussões, para isso, deve-se
apostar na paciência, na educação e na busca pelo contorno
de problemas.
II. O texto leva o leitor a inferir que o trabalho empreendido
pelos colaboradores deve ter como base e prioridade a busca
contínua pela redução de custos nos serviços públicos.
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.

45 Leia o texto 'Comunicação com os usuários' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto destaca a importância de criar ou fortalecer um
vínculo entre a organização e o cidadão através de uma
comunicação pouco clara e da imposição de barreiras ao
atendimento ao público.
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II. O texto leva o leitor a entender que os usuários demandam
um atendimento ágil, rápido e prestativo. Por isso, é primordial
contar com uma equipe altamente qualificada e focada nos
prazos.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

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.

46 Leia o texto 'Comunicação com os usuários' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto sugere que, para que a comunicação entre a
instituição pública e os usuários dos serviços seja efetiva, é
importante que o processo de atendimento conte com
características que agreguem valor para os cidadãos.
II. Após a análise do texto, é possível concluir que os usuários
dos serviços ficam satisfeitos quando o problema é
solucionado de maneira rápida. Contudo, afirma o texto, eles
dão ainda mais valor quando percebem que o resultado é
extremamente satisfatório.
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.

47 Leia o texto 'Comunicação com os usuários' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que manter um
processo de atendimento alinhado com as necessidades dos
usuários é uma forma de melhorar a percepção do público
sobre a instituição.
II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que os usuários
valorizam a entidade que evitar manter um processo de
comunicação ou de atendimento personalizado e preocupado
com as necessidades dos cidadãos.

Texto para as questões de 49 a 50
Células

Por Alana Caiusca, em 04/12/2018.
As células podem ser definidas como uma massa de
substância viva limitada por uma membrana que protege o
citoplasma e o núcleo. Elas são divididas em dois tipos:
procarióticas e eucarióticas.
As células procarióticas são primitivas e possuem uma
estrutura simples, e os organismos que as abrigam são
chamados de procariontes. O núcleo desse tipo de célula
não é individualizado, pois não há cariomembrana; não
possuem organelas membranosas e o material nuclear está
disperso no citoplasma.
Os organismos que pertencem aos domínios Bacteria e
Archaea (Reino Monera) são procariontes, como as bactérias
e as cianobactérias.
Já as células eucarióticas, cujos organismos que as abrigam
são chamados de eucariontes, apresentam uma estrutura
mais completa se comparada com a anterior. O núcleo da
célula eucariótica é individualizado; o material nuclear é
envolvido pela cariomembrana e possui organelas
membranosas.
Todos os organismos pertencentes aos demais reinos de
seres são eucariontes, como os animais (Reino Animal,
Animalia ou Metazoa), vegetais (Reino Plantae, Reino Vegetal
ou Metaphyta) e os protozoários (Reino Protozoa ou Reino
Portista). Os vírus não possuem células, logo não são
considerados seres vivos.
Disponível em: https://bit.ly/3pB5L8t (adaptado).

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.

48 Leia o texto 'Comunicação com os usuários' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que a
proatividade entidaderial é uma importante característica, em
especial para o setor de serviços.
II. O servidor público pode apresentar certos atributos que
favorecem um bom atendimento aos usuários, tais como a
cordialidade, a agilidade, a proatividade, o atendimento
personalizado e os resultados positivos, conforme sugere o
texto.

49 Leia o texto 'Células' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, as células procarióticas são
primitivas e possuem uma estrutura simples, e os
organismos que as abrigam são chamados de procariontes.
II. O texto leva o leitor a concluir que o núcleo da célula
procariótica é individualizado, que seu material nuclear é
envolvido pela protomembrana e que possui organelas
membranosas.
III. O texto leva o leitor a entender que as células eucarióticas,
cujos organismos que as abrigam são chamados de
eucariontes, apresentam uma estrutura mais completa se
comparada com a célula procariótica.
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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50 Leia o texto 'Células' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a inferir que os organismos que
pertencem aos domínios Bacteria e Archaea (Reino Monera)
são procariontes, como as bactérias e as cianobactérias.
II. O texto procura destacar que o núcleo da célula
procariótica não é individualizado, pois não há
cariomembrana. O núcleo também não possui organelas
membranosas e o seu material nuclear está disperso no
citoplasma.
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III. O texto sugere que as células podem ser definidas como
uma massa de substância viva limitada por uma membrana
que protege o citoplasma e o núcleo. Ainda de acordo com o
texto, elas são divididas em dois tipos: procarióticas e
eucarióticas.
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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