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ARAÇOIABA (MÉDIO 3)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

AGENTE DE ENDEMIAS

NOME:
INSCRIÇÃO:

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

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

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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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um trem de carga percorreu 37 km em 15 horas e, em
seguida, percorreu mais 75 km em 27 horas. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que a sua velocidade média em todo o
percurso foi superior a 2,79 km/h.
II. O preço cobrado pelo aluguel de um determinado salão
de festas é dado pela seguinte equação de 1º grau: 45X –
R$ 21 = R$ 609. Assim, a partir dos dados apresentados, é
correto afirmar que o valor da incógnita “X” que satisfaz
adequadamente a citada equação é um número par, maior
que 16 e menor que 27.
III. São exemplos de números ímpares e primos, entre
outros, os seguintes: 379 e 569.
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. Uma loja contabilizou R$ 188.350 em vendas no mês 1. No
mês 2, sua arrecadação cresceu 8% em relação ao mês 1. No
mês 3, sua arrecadação cresceu 13% em comparação ao
mês 2. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a arrecadação no mês 3
foi superior a R$ 231.700 e inferior a R$ 232.900.
II. Um imóvel cujo preço inicial era de R$ 98.340 teve um
desconto no valor de 17%. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o preço final desse imóvel, após o desconto, é
superior a R$ 80.120 e inferior a R$ 80.940.
III. Um projétil percorreu 1.300 metros em 13 segundos. Em
seguida, esse objeto percorreu 620 metros em 7 segundos.
Assim, é correto afirmar que ele manteve uma velocidade
média superior a 91 metros por segundo.
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.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os pesos de 3 membros de uma família equivalem a 3
números naturais, distintos e não nulos representados aqui
por X, Y e Z. Sabemos que o resultado da soma de X + Y é
igual a 117. O resultado da soma de Y + Z é dado por 52. O
resultado da subtração de X – Z é igual a 65. O valor de X é
igual a um número par, múltiplo de 8, maior que 61 e menor
que 92. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 132.
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II. Um automóvel foi levado a uma oficina para reparos. O
custo total das peças foi igual a R$ 236. Para a realização dos
serviços, foram necessárias 81 horas de trabalho. Ao final, o
proprietário do veículo teve que pagar o equivalente a R$
3.557. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor cobrado pela hora
de trabalho nessa oficina é maior que R$ 37 e menor que R$
44.
III. A série de dados representada pelos números 47, 51, 75,
22 e 31 possui como média um número maior que 43,7 e
menor que 46,1.
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. Um filatelista possui 12 selos brasileiros e 88 selos
estrangeiros em sua coleção. Com base nos dados
apresentados, é correto afirmar que é necessário que mais
de 49 selos estrangeiros sejam retirados da sua coleção para
que o total de selos brasileiros presentes represente 25% do
total de selos na coleção desse indivíduo.
II. Três produtos valem, respectivamente: R$ 256,00, R$
378,00 e R$ 1.426,00. Esses produtos foram comprados em
conjunto e o valor total da compra foi parcelado em quatro
parcelas mensais de igual valor. Assim, é correto afirmar que
cada parcela possui um valor superior a R$ 490,00 e inferior a
R$ 507,00.
III. Uma moto percorreu 19 km em 6 horas e, em seguida,
percorreu mais 30 km em 9 horas. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a
velocidade média em todo o percurso foi superior a 2,67
km/h.
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.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para pagar por um produto que custa R$ 25, foram
utilizadas exclusivamente moedas de 25 centavos. Assim,
considerando exclusivamente essa informação, é correto
afirmar que o número de moedas utilizadas é maior que 81 e
menor que 95.
II. As idades de 3 parentes equivalem a 3 números naturais,
distintos e não nulos representados aqui por X, Y e Z.
Sabemos que o resultado da soma de X + Y é igual a 57. O
resultado da soma de Y + Z é equivalente a um número par,
maior que 23 e menor que 30. O valor de Z é dado por um
número ímpar menor que 10. O resultado da subtração de X –
Z é igual a 29. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 66.
III. São números primos menores de 191, entre outros, os
seguintes: 181, 29 e 41.
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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.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma farmácia, foram vendidas 19 caixas de um
determinado medicamento. Cada caixa possuía 60
comprimidos. Se todos esses comprimidos foram
igualmente distribuídos entre 10 pacientes, então cada
indivíduo recebeu mais de 101 e menos de 123 comprimidos.
II. Um avião a jato percorreu 2.200 metros em 31 segundos.
Em seguida, ele percorreu 1.340 metros em 16 segundos.
Assim, considerando apenas os dados apresentados, é
correto afirmar que esse avião manteve uma velocidade
média superior a 79,14 metros por segundo.
III. Os preços do produto X em três lojas distintas são,
respectivamente: R$ 5,40, R$ 5,85 e R$ 6,45. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse produto, nas lojas
consideradas, é superior a R$ 5,82 e inferior a R$ 6,09.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um entregador realizou 4 entregas em uma determinada
manhã. A primeira foi realizada em 114 minutos; a segunda,
em 54 minutos; a terceira, em 98 minutos; e a quarta, em 23
minutos. Assim, a partir dos dados apresentados, é correto
afirmar que o tempo total gasto para a realização das
entregas citadas foi superior a 3,9 horas e inferior a 4,4 horas.
II. São exemplos de números primos menores que 607, entre
outros, os seguintes: 438 e 499.
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II. Uma certa quantia financeira deve ser distribuída a 3
instituições de caridade de modo proporcional à quantidade
de crianças atendidas por cada entidade. A entidade 1 atende
a 30 crianças; a entidade 2 atende a 20 crianças; e a entidade
3 atende a 18 crianças. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que a
instituição 1 receberá entre 10,5% e 12,6% a mais de recursos
que a instituição 3.
III. Um terreno possui o formato de um triângulo com 30m de
base e 60m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo com 55m de largura e 88m de comprimento.
Ambos os terrenos possuem 37% da sua área ocupada por
um gramado. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a soma da
área do gramado de ambos os terrenos é superior a 2.361 m²
e inferior a 2.402 m².
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.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um caminhão está transportando 20 cadeiras e 110 mesas.
Com base nesses dados, é correto afirmar que é necessário
que mais de 67 mesas sejam retiradas do caminhão para que
o total de cadeiras restantes represente 25% do total de
móveis transportado por esse veículo.
II. Uma casa decimal é a posição que um algarismo ocupa
após a vírgula em um número decimal, sendo essa uma
informação importante na realização de uma operação
matemática envolvendo números decimais. Por exemplo, o
resultado da multiplicação de 0,2 por 0,6 é maior que 0,007 e
menor que 1,8.
III. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 57X – 27 = 1.113, é um número
ímpar, maior que 11 e menor que 19. Na referida equação, o
valor de “X” é um múltiplo de 4.
Marque a alternativa CORRETA:

III. A limpeza e a desinfecção de um laboratório são realizadas
em 4 etapas sequenciais que duram, respectivamente: 51
minutos, 27 minutos, 53 minutos e 14 minutos. Assim, a partir
dos dados apresentados, é correto afirmar que o tempo total
dessa atividade de limpeza e desinfecção é superior a 2,17
horas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

10 Analise as afirmativas a seguir:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

I. Nos últimos cinco meses, os valores pagos em impostos
pela empresa X foram, respectivamente: R$ 23.456; R$
18.975; R$ 21.944; R$ 19.766; e R$ 19.955,00. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o gasto médio mensal com impostos
dessa empresa, no período considerado, foi superior a R$
21.172 e inferior a R$ 21.801.

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

8 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um entregador em uma motocicleta percorreu 47 km em
20 horas e, em seguida, percorreu mais 100 km em 37 horas.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que a sua velocidade média em todo o
percurso foi inferior a 2,11 km/h.
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Um veículo, cujo preço inicial era de R$ 55.370, teve um
desconto 15%. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
do veículo, após o referido desconto, é superior a R$ 47.450 e
inferior a R$ 47.820.
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III. Uma tarefa é composta por 3 atividades de 15 minutos,
cada; e mais 5 atividades de 14 minutos, cada. Todas essas
atividades são realizadas em sequência. Assim, o tempo de
duração dessa tarefa é maior que 1,16 hora.
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 11 a 13
Hannah Arendt (Documentário)

O documentário “Hannah Arendt” mostra a vida da jornalista
e professora assim que ela pisa em solo americano, fugida
de um regime que se mostrava cada vez mais intolerante
para com os judeus. Depois, já em 1961, teve início o
julgamento de um dos carrascos nazistas, Adolf Eichmann;
Hannah estava presente, na qualidade de repórter da revista
The New Yorker. De acordo com seu depoimento, ele estava
apenas cumprindo ordens superiores, o que não lhe conferia
culpa alguma. Até hoje, utilizar o recurso de que se está
cumprindo ordens é adotado até mesmo por agentes
torturadores de ditaduras latino-americanas.
[...] Para Hannah, nem todos que praticaram os crimes de
guerra eram monstros; os nazistas tinham vidas bastante
comuns e não viam seus atos como um crime em si, apenas
como parte de um processo maior. Hannah também relatou
o envolvimento de alguns judeus que ajudaram na matança
dos seus iguais, o que lhe rendeu críticas muito
contundentes.
Mas o episódio de Eichmann e a sua sincera negação de
culpa mostra exatamente o conceito de “banalidade do mal”
desenvolvido por Hannah, base do seu pensamento sobre
sistemas totalitaristas, nos quais não existe o espaço para
contestação, sufocado através de um ataque à pluralidade
de ideias. E é justamente esta pluralidade que nos torna
indivíduos, senhores de nosso próprio destino. Ou seja,
cidadãos por excelência. O Estado não pode nunca ser forte
demais a ponto de não permitir aos cidadãos a possibilidade
de fazer escolhas individuais. E responder por elas civil e
criminalmente, como adultos conscientes das
consequências de suas livre-escolhas.
O próprio conceito de cidadania que Hannah Arendt tinha é
muito moderno. Para ela, a recuperação da cidadania no
mundo moderno depende da criação de inúmeros espaços
em que os indivíduos podem revelar suas identidades e
estabelecer relações de reciprocidade e solidariedade. E
mais, a cidadania também depende da correta distinção
entre interesses públicos e privados. Algo que está em falta
no mundo de hoje, especialmente no Brasil.
(Adaptado. MARANHÃO, J. Hannah Arendt e as origens do
totalitarismo. Disponível em: https://bit.ly/34hQrDh. Acesso
em: mar 2020.)
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11 Leia o texto 'Hannah Arendt (Documentário)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Como pontua o texto, o que torna os indivíduos “cidadãos
por excelência” é a capacidade de controlar o próprio destino,
a partir das escolhas individuais. Isto é, sem ter o Estado
como regulador das obrigações civis.
II. De acordo com o texto, Hannah Arendt criou o seu conceito
de “banalidade do mal”, sobre sistemas totalitaristas, a partir
do interrogatório do nazista Adolf Eichmann, após o ano de
1961.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

12 Leia o texto 'Hannah Arendt (Documentário)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, Hannah Arendt acreditava que nem todos
os criminosos de guerra eram monstros, já que eles se
enxergavam como componentes de um processo maior.
II. Como sugere o texto, para Arendt, a cidadania por
excelência está ligada ao distanciamento do Estado. Por isso,
a cidadania prescinde da correta distinção entre interesses
públicos e privados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

13 Leia o texto 'Hannah Arendt (Documentário)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto informa que Hannah Arendt, devido ao episódio em
que Eichmann nega a culpa por seus atos, denunciou o
envolvimento de muitos líderes judeus que ajudaram na
matança dos seus iguais.
II. A ideia de “cidadão por excelência”, defendida por Arendt,
segundo o texto, reside no fato de, em meio à pluralidade de
ideias, os indivíduos terem a possibilidade de realizar suas
próprias escolhas e responderem por elas civil e
criminalmente, como adultos conscientes das consequências.
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 14 a 17
Quanto custa a saúde na Itália?

Todo cidadão italiano ou residente na Itália que tenha um
visto de permanência (“permesso di soggiorno”, em italiano)
tem direito a fazer uma Tessera Sanitaria (o equivalente a
um cartão de saúde).
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O cartão é pessoal e cadastra a pessoa no sistema público
de saúde do país. Ao fazer a Tessera, o residente possui um
médico de família, selecionado de acordo com o comune
(área) em que mora.
As consultas com esse médico de família, um clínico geral,
são gratuitas e será ele que encaminhará o paciente a um
especialista, caso necessário. As consultas com
especialistas possuem uma taxa que gira em torno de € 20
(vinte euros).
A compra de medicamentos na Itália é extremamente barata,
porém, são poucos os remédios que são vendidos sem
receita, no máximo algo para dor. Mesmo os antibióticos,
que pesam muito no bolso dos brasileiros, chegam a custar
€ 2 (dois euros) nas farmácias italianas.
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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.

16 Leia o texto 'Quanto custa a saúde na Itália?' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Na Itália, as consultas com médicos especialistas são
gratuitas, assim como os remédios por eles receitados,
afirma o texto.
II. Na Itália, as consultas com o médico de família, um clínico
geral, são gratuitas e será ele que encaminhará o paciente a
um especialista, caso necessário, afirma o texto.

Para as pessoas que viajam à Itália por um curto período, a
saúde pode sair de graça também. O país tem um acordo
internacional com o Brasil que permite que os contribuintes
do INSS solicitem gratuitamente o Certificado de Direito à
Assistência Médica, o CDAM, que dá direito ao atendimento
público de saúde italiano de forma gratuita.

III. Na Itália, a maioria dos remédios são vendidos sem receita,
inclusive antibióticos e remédios para a dor, afirma o texto.

Trecho adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3e6uE5U.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Leia o texto 'Quanto custa a saúde na Itália?' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, na Itália, ao fazer a Tessera
Sanitaria (o equivalente a um cartão de saúde), o residente
possui um médico de família, selecionado de acordo com o
comune (área) em que mora.

17 Leia o texto 'Quanto custa a saúde na Itália?' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, apenas o cidadão italiano com
idade superior a vinte e dois anos tem direito a fazer uma
Tessera Sanitaria (o equivalente a um cartão de saúde).

II. Para as pessoas que viajam à Itália por um curto período, a
saúde costuma ter um custo elevadíssimo, de acordo com as
informações do texto.

II. Na Itália, o Certificado de Direito à Assistência Médica, o
CDAM, dá direito ao atendimento público de saúde italiano de
forma gratuita, de acordo com o texto.

III. Na Itália, a Tessera Sanitaria (o equivalente a um cartão de
saúde) é um cartão pessoal relacionado ao cadastro da
pessoa no sistema público de saúde do país, afirma o texto.

III. De acordo com o texto, na Itália, mesmo os antibióticos,
que pesam muito no bolso dos brasileiros, chegam a custar €
200 (duzentos euros) nas farmácias italianas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

15 Leia o texto 'Quanto custa a saúde na Itália?' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que todo cidadão italiano ou residente na
Itália que tenha um visto de permanência (“permesso di
soggiorno”, em italiano) tem direito a fazer uma Tessera
Sanitaria (o equivalente a um cartão de saúde).
II. A compra de medicamentos na Itália é extremamente cara
e pouco acessível às camadas mais pobres da população, de
acordo com o texto.
III. A Itália tem um acordo internacional com o Brasil que
permite que os contribuintes do INSS solicitem gratuitamente
o Certificado de Direito à Assistência Médica, o CDAM, de
acordo com as informações do texto.
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Texto para as questões de 18 a 20
Bratislava, Eslováquia

A linda capital eslovaca, Bratislava, faz fronteira com a
Áustria e com a Hungria, sendo cortada pelo Rio Danúbio.
Com somente 501,2 mil habitantes (estimativa de 2016), a
economia gira em torno das seguintes atividades: comércio,
indústria, turismo e finanças.
O aluguel de um apartamento de um quarto no centro da
cidade custa, em média, € 597 (quinhentos e noventa e sete
euros), as contas básicas de eletricidade, aquecimento,
arrefecimento, água e lixo para um apartamento de 85 m²
custam cerca de € 179 (cento e setenta e nove euros) e uma
pessoa recebe por mês, em média, um salário líquido de €
1.004 (mil e quatro euros).
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O indicador de custo de vida é considerado baixo, e a
qualidade de vida na cidade tem índice muito elevado, com
serviços de segurança muito bons, excelente gastronomia,
economia rica e elevado PIB per capita. Por outro lado, faz
muito frio no inverno na capital da Eslováquia.
Trecho adaptado. Disponível em: https://bit.ly/34hdHS0
(acesso em 07/04/2020).

18 Leia o texto 'Bratislava, Eslováquia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Devido ao grande número de prédios históricos, em 2002, o
prefeito de Bratislava determinou a cobrança de uma taxa
fixa de conservação para todos os turistas, afirma o texto.
II. Bratislava possui uma economia rica e um elevado PIB per
capita devido ao grande número de pequenos produtores
agrícolas locais, de acordo com as informações do texto.
III. O texto afirma que em Bratislava a economia gira em torno
das seguintes atividades: comércio, indústria, turismo e
finanças.
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 'Bratislava, Eslováquia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Bratislava é reconhecida por ser a cidade com os melhores
serviços de segurança de toda a Europa, afirma o texto.
II. O aluguel de um apartamento de um quarto no centro de
Bratislava custa, em média, € 597 (quinhentos e noventa e
sete euros), de acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, em Bratislava, uma pessoa recebe
por mês, em média, um salário líquido de € 1.004 (mil e quatro
euros).
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 'Bratislava, Eslováquia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Bratislava é uma cidade litorânea, cortada pelo Rio Danúbio
e que dispõe de belas praias voltadas ao Golfo Pérsico, de
acordo com o texto.
II. A língua oficial falada em Bratislava, o Thai, possui
semelhanças com a Língua Espanhola e muita influência do
Inglês moderno, afirma o texto.
III. De acordo com o texto, Bratislava faz fronteira com a
Áustria, com a Hungria e com Israel.
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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 21 a 50

21 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) Ao finalizar o atendimento a um cidadão, o servidor deve
agradecer o contato e questionar se o usuário ficou com
alguma dúvida ou se deseja mais alguma solicitação. Tal
atitude é uma forma de tolher a proatividade no âmbito das
organizações públicas.
b) O atendimento ao público é algo prioritário, pois mostra
boa vontade, eficiência e a disposição da entidade e do
servidor em evitar e solucionar problemas. Assim, deve o
servidor buscar formas de realizar o atendimento aos
usuários dos serviços com qualidade e resolutividade.
c) Adotar a personalização na abordagem do usuário dos
serviços públicos é uma atitude que deve ser evitada pelo
servidor. O cidadão sempre prefere um atendimento
impessoal e valoriza uma atitude pouco prestativa por parte
dos servidores de uma instituição.
d) O servidor público deve impossibilitar a comunicação
imediata a seus superiores de todo e qualquer ato ou fato
contrário ao interesse público que esteja ocorrendo no
âmbito da instituição, exigindo as providências cabíveis.

22 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) As ações de saúde do trabalhador, no âmbito de
competência do Sistema Único de Saúde, excluem os
estudos, as pesquisas, a avaliação e o controle dos riscos e
agravos potenciais à saúde existentes no processo de
trabalho, conforme determinado pelo artigo 6º da Lei nº
8.080, de 1990.
b) A prestação de assistência ao trabalhador vítima de
acidentes de trabalho, ao portador de doença profissional e
do trabalho e àqueles com doenças genéticas ou crônicas,
seja através do fornecimento de medicamentos ou mesmo
por meio da garantia à estabilidade no emprego, é umas das
principais determinações do artigo 5º da Lei nº 8.080, de
1990.
c) À luz do artigo 6º da Lei nº 8.080, de 1990, a saúde do
trabalhador abrange a garantia ao sindicato dos
trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição,
por exemplo, de uma máquina, de um setor de serviço ou de
todo o ambiente de trabalho, exceto quando houver
exposição a um risco iminente para a vida ou à saúde dos
trabalhadores que ali atuam.
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d) O conceito de saúde do trabalhador, nos termos do artigo
6º da Lei nº 8.080, de 1990, prevê que o trabalhador deve ter
acesso às informações sobre os riscos de acidentes do seu
local de trabalho, sobre as doenças profissionais e do
trabalho e sobre os resultados de fiscalizações, de avaliações
ambientais e de exames de saúde (sejam eles de admissão,
periódicos ou de demissão), respeitados os preceitos da ética
profissional.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. O trabalho dos agentes de combate às endemias deve se
dar exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), e a contratação temporária ou terceirizada não é
permitida – a não ser em casos de surtos endêmicos,
situação na qual a contratação deve ocorrer por meio de
seleção pública.
II. A saúde pública é o conjunto de medidas executadas pelo
Estado para garantir, promover ou tolher o bem-estar físico,
mental e social da população. Esse conjunto compreende a
aplicação de conhecimentos (exclusivamente médicos), com
o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde e atuar
em fatores condicionantes e determinantes do processo
saúde-doença controlando a incidência de doenças nas
populações de baixa renda.
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25 Analise as afirmativas a seguir:
I. As doenças transmissíveis ocorrem como resultado de
uma interação entre: agente infeccioso, processo de
transmissão, hospedeiro e ambiente. O controle dessas
doenças pode envolver mudanças em um ou mais desses
componentes, os quais são influenciados pelo ambiente.
Essas doenças podem ter um grande número de efeitos,
variando de uma infecção silenciosa – com sinal ou sintoma
– até doença severa ou morte.
II. Toda pessoa tem responsabilidade para que seu
tratamento e recuperação sejam adequados e sem
interrupção. Para que isso possa ser cumprido, as pessoas
deverão, entre outras coisas, comunicar à autoridade sanitária
local a ocorrência de caso de doença transmissível, quando a
situação requeira isolamento ou quarentena da pessoa ou
quando a doença constar da relação do Ministério 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.

Marque a alternativa CORRETA:

26 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. O controle mecânico da dengue consiste na adoção de
práticas capazes de impedir a procriação do mosquito, tendo
como principais atividades a proteção, a destruição ou a
destinação adequada de criadouros. Essas atividades devem
ser executadas, prioritariamente, pelo próprio morador ou
proprietário e sob a supervisão do Agente de Combate às
Endemias ou do Agente Comunitário de Saúde.

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.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. Todo estabelecimento de saúde habilitado como Unidade
de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
(UNACON) deve ofertar os serviços de radioterapia, de
levantamento radiográfico, de radiografia oclusal, o teste de
fluxo salivar, o teste de PH salivar e a radiografia proximal.
Esses exames apenas podem ser realizados por indivíduos
que possuam encaminhamento específico de um enfermeiro.
II. O termo "carcinogênese" se refere ao processo de
formação do câncer, ou seja, de um cancro caraterizado por
uma proliferação anormal de células indiferenciadas. A
carcinogênese inicia-se exclusivamente de forma espontânea,
não sendo provocada pela ação de agentes carcinogênicos
(químicos, físicos ou biológicos). Em geral, o diagnóstico
dessa doença exige exames clínicos e laboratoriais.
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 Sistema de Informação de Agravos de Notificação provê
as autoridades sanitárias com informações sobre a
ocorrência de determinadas doenças e determinados
agravos, sendo pré-condição para o planejamento e para a
execução de ações de vigilância em saúde. O fornecimento
dessas informações é possibilitado, principalmente, pela
notificação dos eventos de morbidade que constam em uma
listagem publicada pelo Ministério 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.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os medicamentos imunobiológicos e suas substâncias
ativas, sangue e hemoderivados devem ser submetidos ao
controle e fiscalização tributária pela Anvisa. Esses
medicamentos têm por mecanismo de ação inibir o
funcionamento dos neurotransmissores no processo
inflamatório, além de estimular o aumento da taxa de insulina
no sangue do indivíduo enfermo.
II. A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações
que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do
meio ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle
dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou
outros agravos à saúde.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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.

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 Analise as afirmativas a seguir:

31 Analise as afirmativas a seguir:

I. O câncer de mama é uma doença resultante da
multiplicação de células normais da mama, que forma um
tumor sem potencial de invadir outros órgãos. Seus
principais sintomas incluem o edema cutâneo; a retração
cutânea; a dor na região afetada; a inversão do mamilo; a
hiperemia; e a descamação ou ulceração do mamilo.

I. Os profissionais do Sistema Único de Saúde devem atuar
em desfavor do direito à informação das pessoas assistidas
sobre sua saúde.

II. A dengue é uma doença infecciosa e contagiosa que
acomete principalmente as crianças entre cinco e nove anos.
A transmissão acontece de uma pessoa a outra, geralmente
pela emissão de gotículas das secreções respiratórias dos
doentes. A infecção por dengue é sempre assintomática, sem
apresentar quadros graves com choque ou hemorragia,
embora possa evoluir para o óbito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

29 Analise as afirmativas a seguir:

II. A integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio
ambiente e saneamento básico é um dos princípios do
Sistema Único de 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.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e
determinantes da saúde no Brasil é um dos objetivos do
Sistema Único de Saúde (SUS).
II. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete definir políticas de proteção integral à criança e ao
adolescente.

I. Os cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes
não devem ser submetidos ao controle e fiscalização
sanitária pela Anvisa. Esses produtos apenas devem ser
inspecionados por entidades municipais de caráter privado e,
havendo irregularidades na sua composição, essas
substâncias devem trazer apenas um aviso informativo na
embalagem.

Marque a alternativa CORRETA:

II. A principal ação realizada para o controle da
esquistossomose consiste na detecção precoce de casos por
meio da realização de exames de fezes na população e
tratamentos individuais e coletivos dos casos. Também se
recomendam medidas complementares como educação em
saúde, vigilância e controle de caramujos (hospedeiros
intermediários) e melhorias sanitárias domiciliares e
ambientais.

33 Analise as afirmativas a seguir:

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. A direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) deve
participar do planejamento da rede regionalizada e
hierarquizada do SUS.
II. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do SUS.
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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.

I. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SIAT)
reúne os dados epidemiológicos de acidentes com animais
em todo o território brasileiro para, periodicamente, estimar a
taxa média de vacinação entre crianças na primeira infância.
A partir dessas estatísticas, o SIAT pode auxiliar gestores
municipais a planejar com maior acurácia as ações de
promoção da saúde em seus municípios.
II. A contaminação ambiental com chumbo decorre da
queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás
natural), do uso industrial da fusão de chumbo e da
destinação inadequada de resíduos. O chumbo é capaz de
persistir, durante décadas, no solo e no fundo de rios. Devido
a essa persistência somada à propriedade de bioacumulação
(acumula em indivíduo vivo), o chumbo é a substância
química que apresenta maior risco de intoxicação para os
seres vivos, especialmente o homem.
III. O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) tem
por objetivo ocultar da população as informações da atenção
especializada em nível nacional. O SIAB é uma ferramenta de
planejamento e orientação para a gestão das equipes de
saúde da família e constitui um dos principais instrumentos
de monitoramento e avaliação da atenção básica à saúde no
Brasil.
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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. De acordo com as disposições da lei orgânica da saúde, no
contexto da saúde do trabalhador, é vedada a revisão
periódica da listagem oficial de doenças originadas no
processo de trabalho. É proibida, também, a definição de
protocolos adaptados para a prevenção dessas doenças em
organizações públicas ou privadas.
II. No contexto da Vigilância em Saúde do Trabalhador, a
Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) relacionada ao
trabalho não é de notificação compulsória. Essa doença é
provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído e
se configura como uma perda auditiva do tipo
neurossensorial, bilateral, reversível e não progressiva com o
tempo de exposição ao ruído. Em geral, o seu tratamento
limita-se a repouso e reeducação alimentar.
III. Os indicadores de morbidade são os mais utilizados em
vigilância epidemiológica, por permitirem a detecção imediata
ou precoce de problemas sanitários. Correspondem à
distribuição de casos segundo a condição de portadores de
infecções ou de patologias específicas, como também de
sequelas.
Marque a alternativa CORRETA:
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36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Certos comportamentos individuais podem aumentar os
riscos de desenvolvimento de um câncer. Por exemplo, fumar
regularmente, manter uma alimentação saudável, manter o
peso corporal muito acima do adequado, ter uma vida
sedentária, vacinar-se contra o HPV e contra a hepatite B e
ingerir bebidas alcoólicas, são formas de aumentar o risco de
desenvolvimento de tumores e câncer no organismo.
II. Em oncologia, a radioterapia é o método capaz de destruir
células tumorais empregando fitoterápicos e outros
componentes à base de vitaminas de origem vegetal. Essa
técnica é usada para destruir um tumor ou impedir que suas
células aumentem mediante a administração de
medicamentos sem que o paciente sinta qualquer dor. A
radioterapia pode ser usada em combinação com a
quimioterapia ou outros tratamentos.
III. Todos os tipos de câncer têm os mesmos sintomas
iniciais, como febre alta, irritações na pele e redução da
efetividade do sistema imunológico. O câncer causado por
uma mutação genética, por exemplo, é sempre hereditário e
evolui para uma inflamação no tecido circundante que pode
ser agravada por hábitos alimentares inadequados, como o
consumo excessivo de fibras.
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.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

37 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

35 Analise as afirmativas a seguir:

I. A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde.

I. No contexto da Vigilância em Saúde do Trabalhador,
nenhum tipo de câncer é considerado uma enfermidade
relacionada ao trabalho e, portanto, não é classificado como
uma doença de notificação compulsória. Assim, de acordo
com a lei orgânica da saúde, todos os tipos de câncer são
classificados como agravos pré-existentes.

II. A vigilância epidemiológica é definida como um conjunto de
ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.

II. Certas doenças e agravos à saúde possuem grande
importância para a gestão municipal e, portanto, devem ser
notificadas pelos serviços privados de saúde (como as
clínicas e os laboratórios). A notificação compulsória, no
entanto, não é obrigatória para quaisquer dos profissionais
dos serviços públicos de saúde do SUS.

III. A investigação epidemiológica é um método de trabalho
utilizado para esclarecer a ocorrência de doenças,
emergências de saúde pública, surtos e epidemias, a partir de
casos isolados ou relacionados entre si. Consiste em um
estudo de campo realizado a partir de casos notificados
(clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

b) Apenas uma afirmativa está correta.

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

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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38 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do PNAB de 2017, o conceito de território refere-se à
unidade geográfica destinada ao planejamento de ações de
vigilância epidemiológica e deve sempre equivaler aos limites
legais do município. Esse conceito é bastante relevante para
a gestão da saúde pública, pois parte de critérios
exclusivamente econômicos para definir uma prioridade no
atendimento à população.
II. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
define a primeira infância como a faixa etária de zero a doze
anos. Essa é uma fase determinante para a capacidade
cognitiva e sociabilidade do indivíduo, pois o cérebro absorve
todas as informações, as respostas são rápidas e duradouras.
As crianças nesta fase precisam de oportunidades e
estímulos, para que possam desenvolver cada uma de suas
aptidões.
III. A vigilância epidemiológica compreende um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente. Por exemplo, ela atua na investigação das causas
de acidentes de trabalho com o objetivo de aplicar multas e
impedir infrações por parte das organizações.
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.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. A educação em saúde é parte de uma proposta de ação
voltada à prevenção de doenças, por meio de mudanças de
comportamentos ou de esclarecimentos quanto às
atividades que oferecerem riscos à saúde dos cidadãos,
atuando ainda no controle de doenças por meio da
orientação ao uso adequado dos serviços oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
II. A Leptospirose é uma doença infecciosa febril de início
lento, cujo espectro clínico limita-se a um processo
inaparente, sem apresentar formas graves. Alguns sintomas
comuns a essa infecção virótica são a febre alta (> 38.5ºC), as
dores musculares intensas, a dor ao movimentar os olhos, o
mal-estar, a falta de apetite, a dor de cabeça e as manchas
vermelhas no corpo.
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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II. A borrifação intradomiciliar possui o objetivo de proteger as
pessoas do risco de adoecer em decorrência da picada do
mosquito transmissor da malária, dentro de suas próprias
residências. Através desta técnica, o inseticida é aplicado nas
paredes das casas, causando a morte dos mosquitos após o
contato com o inseticida.
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 41 a 43
Estratégia Saúde da Família

Para a execução da Estratégia Saúde da Família (ESF) são
necessárias diretrizes que apoiem as diferentes atividades a
ela relacionadas. A definição de território adstrito, tão cara à
organização da ESF, é uma estratégia central, pois
reorganiza o processo de trabalho em saúde mediante
operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde, permitindo a gestores, profissionais e
usuários do SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos
sujeitos (individual e coletivo), desvelando as desigualdades
sociais e as iniquidades em saúde. O território define em si a
adstrição dos usuários, propiciando relações de vínculo,
afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos
a profissionais/equipes, sendo que estes passam a ser
referência para o cuidado em saúde, garantindo a
continuidade e a resolutividade das ações de saúde.
Os cuidados realizados no âmbito da ESF são complexos e
precisam dar conta das necessidades de saúde da
população, em nível individual e/ou coletivo, de forma que as
ações da ESF influam na saúde e na autonomia das pessoas
e nos determinantes e condicionantes de saúde da
comunidade.
A ação na ESF, principal porta de entrada do sistema de
saúde, inicia-se com o ato de acolher, escutar e oferecer uma
resposta resolutiva para a maioria dos problemas de saúde
da população, minorando danos e sofrimentos e
responsabilizando-se pela efetividade do cuidado, ainda que
este seja ofertado em outros pontos de atenção da rede de
serviços de saúde, garantindo sua integralidade. Para isso, é
necessário que o trabalho na ESF seja realizado em equipe,
de forma que os saberes se somem e possam se concretizar
em cuidados efetivos dirigidos a populações de territórios
definidos, pelos quais essa equipe assume a
responsabilidade sanitária.
Adaptado. Por Elisabeth Niglio de Figueiredo. Disponível em:
https://bit.ly/3meDulG.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve ser transparente, no sentido de
transmitir confiança, honestidade e segurança ao prestar
informações e orientações ao usuário. Para isso, o servidor
público deve ter conhecimento de suas atividades e
atribuições. Deixar sempre claro ao usuário/cidadão aquilo
que pode e o que não pode ser feito. Falar sempre a verdade.
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41 Leia o texto 'Estratégia Saúde da Família' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a entender que os cuidados realizados
no âmbito da ESF são simples e primários, pois precisam dar
conta das necessidades de saúde da população de baixa
renda em nível individual, com equipes pouco qualificadas e
horários reduzidos de atendimento.
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II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que o território define em si a adstrição dos usuários,
propiciando relações de vínculo, afetividade e confiança entre
pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes.
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 Leia o texto 'Estratégia Saúde da Família' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
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A atuação do Nasf deve ser integrada e colaborativa com as
equipes da Atenção Básica, segundo a lógica do apoio
matricial, que envolve a atuação conjunta das duas equipes,
em atividades de natureza técnico-pedagógica e clínicoassistencial. Embora apresentadas de forma separada,
essas dimensões estão, na prática, fortemente imbricadas.
Em tese, a atuação matricial incrementaria a resolutividade e
a integralidade da atenção prestada pela Atenção Básica.
Compreender a dinâmica do funcionamento das equipes do
Nasf na sua interface com as equipes da Atenção Básica
pode ajudar na identificação de ações que contribuam para a
operacionalização da atuação compartilhada entre as duas
equipes.

I. Após a análise do texto, é possível inferir que a definição de
território adstrito permite a gestores, profissionais e usuários
do SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos,
sendo útil ao trabalho desenvolvido por esses profissionais.

Adaptado. Por Deniclara Brocardo, Carla Lourenço Tavares
de Andrade, Márcia Cristina Rodrigues Fausto e Sheyla Maria
Lemos Lima. Disponível em: https://bit.ly/3mdxI3v.

II. As informações presentes no texto permitem inferir que,
para a execução da ESF, são necessárias diretrizes que
apoiem as diferentes atividades a ela relacionadas.

44 Leia o texto 'Nasf' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:

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.

43 Leia o texto 'Estratégia Saúde da Família' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem ao leitor
concluir que a definição de território adstrito contribui para a
reorganização do processo de trabalho em saúde mediante
as operações intersetoriais e as ações de promoção, de
prevenção e de atenção à saúde.
II. As informações presentes no texto permitem concluir que a
equipe da ESF assume a responsabilidade sanitária pelos
territórios definidos e, por isso, são desprovidas dos recursos
e conhecimentos necessários para a realização dos serviços
para a população, no âmbito da Atenção Básica.
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 44 a 46
Nasf

O Nasf foi criado em 2008 com o objetivo de qualificar e
tornar mais resolutiva a atuação da Atenção Básica. Ele é
constituído por uma equipe multiprofissional e a composição
da sua equipe deve ser definida pelo gestor municipal, em
consulta às equipes da Atenção Básica, de acordo com as
necessidades identificadas no território, com o perfil
epidemiológico e com as condições socioeconômicas da
população.
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I. O texto leva o leitor a inferir que a atuação matricial das
equipes do Nasf tem ampliado a resolutividade e a
integralidade da atenção prestada pela Atenção Básica nas
comunidades urbanas de baixa renda, não sendo percebida
essa evolução nas comunidades rurais.
II. O texto leva o leitor a entender que a composição da equipe
do Nasf deve ser definida pelo gestor municipal, em consulta
às equipes da Atenção Básica. Essa definição deve, também,
estar de acordo com as necessidades identificadas no
território, com o perfil epidemiológico e com as condições
socioeconômicas da população, afirma o texto.
III. O texto defende que o financiamento da Atenção Básica
deve ocorrer mediante a redistribuição dos recursos
recolhidos através da prestação de serviços do Nasf.
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.

45 Leia o texto 'Nasf' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a concluir que a atuação do Nasf deve
ser integrada e colaborativa com as equipes da Atenção
Básica, segundo a lógica do apoio matricial, que envolve a
atuação conjunta das duas equipes, em atividades de
natureza técnico-pedagógica e clínico-assistencial.
II. O texto apresenta argumentos no sentido da ampliação dos
serviços do Nasf, a fim de contemplar também o apoio à
educação financeira e orientação profissional de jovens,
adultos e da população de baixa renda.
III. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que o Nasf foi criado em 2008 com o objetivo de qualificar e
tornar mais resolutiva a atuação da Atenção Básica,
permitindo a formação de uma equipe multiprofissional
composta apenas por servidores sem nível superior completo.
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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.

46 Leia o texto 'Nasf' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
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Esse desafio, portanto, inclui uma mais profícua integração
dos setores de saneamento e meio ambiente com o setor
saúde, sendo que as informações a respeito da realidade
desses setores são a base fundamental para tal integração.
As vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária,
utilizando essas informações, agindo e demandando
medidas de correção aos serviços de saneamento, poderiam
contribuir significativamente para a redução das ocorrências
de doenças e agravos decorrentes da veiculação hídrica.

I. O texto leva o leitor a entender que o Nasf é a principal
porta de entrada para os serviços do SUS e, portanto,
qualquer atendimento de alta complexidade deve,
primeiramente, ser avaliado por uma equipe do Nasf.

Adaptado. Por Silvano S. da Costa; Léo Heller; Cristina C. S.
Brandão; Enrico A. Colosimo. Eng. Sanit. Ambient. vol. 10; nº
2; Rio de Janeiro; Apr. / June; 2005. Disponível em:
https://bit.ly/34m5UDT.

II. Uma ideia presente no texto é a de que o Nasf é o serviço
público especializado na prestação de atendimento de alto
risco no âmbito do SUS e da Atenção Básica, pois nele são
realizados apenas exames invasivos e cirurgias
especializadas.

47 Leia o texto 'Saneamento e saúde' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:

III. Uma das ideias presentes no texto é a de que compreender
a dinâmica do funcionamento das equipes do Nasf na sua
interface com as equipes da Atenção Básica pode ajudar na
identificação de ações que contribuam para a
operacionalização da atuação compartilhada entre as duas
equipes.

I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
as vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária podem
contribuir significativamente para a redução das ocorrências
de doenças e agravos decorrentes da veiculação hídrica.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que os
indicadores em saúde, além de seu potencial em representar
os efeitos da insuficiência das ações de saneamento sobre a
saúde humana, podem constituir uma ferramenta para a
vigilância e para a orientação de programas e planos de
alocação de recursos em saneamento.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

Texto para as questões de 47 a 50
Saneamento e saúde

Pesquisadores estimam que a diarreia é responsável por
4,3% dos anos de vida perdidos ou com incapacitação no
mundo e que 88% desta carga de doenças é atribuída ao
abastecimento de água, esgotamento sanitário e higiene
inadequados. A maior concentração dessa carga localiza-se
em crianças dos países em desenvolvimento, cuja situação
do saneamento encontra-se extremamente vulnerável, não
se vislumbrando perspectivas sustentadas e continuadas de
reversão do quadro.
Um dos desafios presentes nesse contexto consiste na
definição de indicadores epidemiológicos e sanitários que
permitam nortear as ações e empreender avaliações no
campo do saneamento. Especialmente nos países em
desenvolvimento, as áreas de saneamento e de saúde, ainda
que disponham, respectivamente, de um conjunto de
indicadores sanitários e epidemiológicos, não os utilizam de
forma sistemática e integrada, para fornecer suporte
qualificado às suas ações, na meta de universalizar o
atendimento à população. Tais indicadores, além de seu
potencial em representar os efeitos da insuficiência das
ações de saneamento sobre a saúde humana, podem
constituir ferramenta para a vigilância e para a orientação de
programas e planos de alocação de recursos em
saneamento.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

48 Leia o texto 'Saneamento e saúde' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O texto defende a ideia de que o financiamento de projetos
de melhoria da infraestrutura de saneamento básico em
populações de baixa renda se sobrepõe a todos os demais
objetivos dos serviços públicos de saúde.
II. O texto leva o leitor a entender que a maior concentração
da carga de diarreia localiza-se em crianças dos países em
desenvolvimento, cuja situação do saneamento encontra-se
extremamente vulnerável, não se vislumbrando perspectivas
sustentadas e continuadas de reversão desse quadro.
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.

49 Leia o texto 'Saneamento e saúde' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. Ainda que as áreas de saneamento e de saúde dos países
em desenvolvimento disponham de um conjunto de
indicadores sanitários e epidemiológicos, eles não são
utilizados de forma sistemática e integrada em prol do
atendimento à população, de acordo com o texto.
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II. O texto leva o leitor a entender que a integração dos setores
de saneamento e meio ambiente com o Setor da saúde é o
resultado de vultuosos investimentos em tecnologias
sofisticadas que permitem dar assistência à população de
baixa renda.
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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50 Leia o texto 'Saneamento e saúde' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. Pesquisadores estimam que a diarreia é responsável por
4,3% dos anos de vida perdidos ou com incapacitação no
mundo, afirma o texto, e que 88% desta carga de doenças é
atribuída ao abastecimento de água, higiene e ao
esgotamento sanitário inadequados.
II. O texto leva o leitor a concluir que um dos desafios
presentes no contexto do saneamento público consiste na
definição de indicadores financeiros e de engenharia que
permitam nortear as ações e empreender avaliações no
campo do saneamento.
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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