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

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

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

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

 1  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.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Promover  a  saúde  inclui  a  articulação  de  parcerias,
atuações intersetoriais e participação popular que deteriore
os recursos públicos disponíveis e desabone sua aplicação
em  políticas  regionais  que  respondam  mais  efetiva  e
integralmente às necessidades da sociedade.

II.  Os episódios de melancolia pós-parto referem-se a uma
manifestação transitória e frequente do humor que aparece
no  decorrer  dos  primeiros  dias  pós-parto.  A  puérpera
apresenta  um  estado  de  fragilidade  e  hiperemotividade
transitória que é sempre considerado depressão pós-parto.
III.  O  câncer  de  mama  é  caracterizado  pelo  crescimento
controlado de células da mama que perderam características
anormais.  Inclui,  também,  uma  evidente  melhora  na
vascularização da  região  da  mama e  do  abdômen.  Essas
características fazem com que o câncer de mama deixe de
causar qualquer alteração na forma ou no tamanho da mama.

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. Atuar no acolhimento e no acompanhamento das pessoas
com  dependência  química  de  álcool,  através  de  visitas
domiciliares regulares em sua área geográfica de atuação, é
uma  atividade  vedada  ao  Agente  Comunitário  de  Saúde,
sendo de responsabilidade exclusiva do médico de saúde da
família.

II.  O  Relatório  Situação de saúde e  acompanhamento das
famílias  na  área  (SSA2)  consolida  informações  sobre  a
situação de saúde das famílias acompanhadas em cada área.
Os dados para o seu preenchimento são provenientes das
Fichas A, B, C e D e referem-se às microáreas de uma mesma
área.  Esse relatório deve ser  preenchido apenas quando o
modelo de atenção for Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) ou Programa de Saúde da Família (PSF).

III. É fundamental que a equipe de saúde tenha disponibilidade
para atender os usuários com HIV quando eles procuram a
unidade de saúde, mesmo em momentos não previstos no
cronograma  de  reavaliações.  O  sucesso  do  tratamento
depende  da  identificação  precoce  de  quadros  agudos,  de
orientações sobre eventos adversos e adesão à terapia e de
um adequado acesso e vinculação aos serviços e às equipes
multiprofissionais  e  sua  capacidade  de  articulação  e
integração  com  os  demais  serviços  da  rede.

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. No contexto da assistência ao paciente com câncer, entre
as  múltiplas  ações  de  saúde  necessárias  para  propiciar
cuidados que privilegiem os aspectos psicológicos, estão a
indisponibilidade  de  profissionais  para  o  atendimento  ao
paciente e o estímulo a adotar uma atitude de não aceitação
em relação à doença.

II. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) faz parte da
Atenção Básica, mas não se constitui como um serviço com
espaço  físico  independente.  Isso  quer  dizer  que  os
profissionais do Núcleo se utilizam do próprio espaço das
Unidades Básicas de Saúde e  do território  adstrito  para o
desenvolvimento do seu trabalho.  Eles  atuam a partir  das
demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes
vinculadas, de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e
seus serviços, além de outras redes como o Sistema Único da
Assistência Social (Suas), redes sociais e comunitárias.
III.  A  imunidade ao vírus  Influenza é  adquirida  a  partir  da
infecção natural ou por meio de vacinação, sendo que esta
não garante imunidade em relação aos vírus homólogos à sua
composição.  Assim,  um hospedeiro que foi  infectado com
determinada  cepa  terá  total  imunidade  contra  uma  nova
infecção por uma cepa variante do mesmo vírus.

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.  No  campo  da  saúde,  a  vigilância  está  relacionada  à
promoção  da  saúde  dos  cidadãos  e  aos  mecanismos
adotados  para  a  prevenção  de  doenças.  Apesar  de  sua
importância, a vigilância em saúde possui uma abrangência
limitada, pois ela não é responsável pela vigilância de fatores
de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis, por exemplo.

II.  A Atenção Básica – e de maneira especial,  a Estratégia
Saúde  da  Família,  para  sua  consecução  –  necessitam de
diretrizes  que  apoiem  as  diferentes  atividades  a  elas
relacionadas. Nesse contexto, a definição de território adstrito
coloca-se como estratégia central, pois impede os gestores,
os  profissionais  e  os  usuários  do  SUS de  compreender  a
dinâmica  dos  lugares  e  dos  sujeitos,  necessária  ao
planejamento e à gestão do SUS.
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III.  A  avaliação do estado nutricional  e  do ganho de peso
gestacional  tem por  objetivo,  entre  outros,  o  de  realizar  a
orientação individual, visando à redução do estado nutricional
materno adequado, à melhoria das condições para o parto e à
diminuição  do  peso  do  recém-nascido.  Assim,  havendo
sucesso nessas orientações, é possível garantir que o bebê
apresente um peso abaixo do ideal ao nascer, o que contribui
para suas condições de saúde.

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. Segundo os princípios da alimentação saudável, todos os
alimentos com baixos teores de Sódio devem ser evitados
por qualquer indivíduo. Ao mesmo tempo, uma alimentação
adequada deve evitar o consumo de água, de carboidratos,
de proteínas, de lipídios, de vitaminas, de fibras e de minerais.

II.  Compete  ao  Serviço  Especializado  em  Engenharia  de
Segurança  e  em  Medicina  do  Trabalho  –  SESMT,  ou  à
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,  nas
entidades desobrigadas de manter o SESMT, recomendar ao
empregador  o  Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI)
adequado ao risco existente em determinada atividade. Nas
entidades  desobrigadas  de  constituir  a  CIPA,  cabe  ao
designado, mediante orientação de profissional tecnicamente
habilitado,  recomendar  o  EPI  adequado  à  proteção  do
trabalhador.
III. O Sistema Único de Saúde (SUS) representa a estratégia
do  Estado  brasileiro  de  reunir  os  serviços  necessários  à
manutenção da saúde da população através de uma rede
unificada de serviços. Atualmente, no entanto, a ordenação da
formação de recursos humanos na área de saúde não está
incluída no campo de atuação do SUS.

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. O peso da criança ao nascer deve ser registrado no Cartão
da Criança com uma bolinha no marco zero, na ordenada do
gráfico peso-idade (primeira linha vertical). Todos os meses,
a criança deverá ser pesada e o seu peso registrado com
uma bolinha no ponto correspondente do gráfico, de modo
que seja construída, no decorrer dos meses, uma curva peso-
idade. Para a construção da curva de crescimento, o Agente
Comunitário de Saúde deverá unir as bolinhas relativas ao
registro de peso de dois meses subsequentes, procedendo
dessa forma para todos os meses.

II.  Constitui-se  como  atribuição  específica  do  Agente
Comunitário  de  Saúde  dentro  da  Estratégia  de  Saúde  da
Família:  estar  em  contato  permanente  com  as  famílias,
desenvolvendo  ações  educativas,  visando  à  promoção  da
saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das
pessoas  com  problemas  de  saúde,  bem  como  ao
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-
Famíl ia  ou  de  qualquer  outro  programa  similar  de
transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades
implantado  pelo  governo  federal,  estadual  e  municipal,  de
acordo com o planejamento da equipe.
III.  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,  que  devem  ser
executadas  sob  a  supervisão  do  Agente  de  Combate  às
Endemias ou Agente Comunitário de Saúde, prioritariamente
pelo próprio morador/proprietário.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. As ações de Educação em Saúde não devem ser integradas
às ações de saneamento ou à atenção integral à saúde, pois
a execução desse tipo de atividade possui  um caráter  de
independência,  no  âmbito  do  SUS.  Nesse  contexto,  cabe
destacar que, no Brasil, apenas profissionais com formação
superior completa podem atuar nas ações de educação em
saúde.

II .  As  ações  do  Agentes  Comunitários  de  Saúde  na
comunidade causam sempre a redução da procura do serviço
de  saúde,  para  desmistificação  da  testagem  anti-HIV  e
melhora a receptividade para o aconselhamento e mudança
de práticas entre pessoas de idade avançada.
III. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) realiza atividades de
prevenção de doenças e promoção da saúde, sendo vedado a
esse  profissional  estimular  a  comunidade a  participar  das
políticas públicas voltadas para a saúde e a adotar medidas
preventivas  em  relação  às  doenças  sexualmente
transmissíveis.

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.  O  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação
(SINAN) dificulta a compreensão de um evento de saúde na
população, pois as informações disponibilizadas a partir da
sua  base  de  dados  são  sigilosas.  Assim,  para  que  uma
autoridade  de  saúde  possa  ter  acesso  a  esses  dados,  é
necessária uma prévia autorização da autoridade judiciária
competente.
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II. A Vigilância em Saúde é uma proposta de redefinição das
práticas  sanitárias  que  se  fundamenta  no  princípio  de
integralidade. Ela incorpora a reflexão em torno da adequação
das  ações  e  serviços  aos  problemas,  necessidades  e
demandas da população, articulando o enfoque populacional
(promoção) com o enfoque de risco (proteção) e o enfoque
clínico (assistência), constituindo-se uma forma de pensar e
de agir em saúde, de acordo com a situação de saúde das
populações.
III.  A  coqueluche é  uma doença infecciosa aguda,  de  alta
transmissibilidade e  de distribuição universal.  Essa doença
compromete especificamente o aparelho digestivo (fígado e
rins) e se caracteriza pela presença de sangue na urina.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas
em sua área geográfica de atuação para o acolhimento e o
acompanhamento de mulheres, a fim de desenvolver ações
de educação em saúde e prevenir doenças, é uma atividade
vedada ao Agente Comunitário de Saúde.

II. Durante o período gestacional, o corpo de uma mulher sofre
mudanças fisiológicas, biológicas e psicológicas que afetam
o  seu  sistema  orgânico  e  as  vias  metabólicas  com  a
finalidade de desfavorecer o crescimento adequado do bebê.
Um  exemplo  claro  desse  fenômeno  é  a  necessidade  de
ampliar  progressivamente  as  taxas  de  glicemia  e  de  íons
Sódio no sangue da gestante para manter a saúde da criança.
III.  Toda pessoa deve ter  seus valores,  sua cultura e seus
direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.
Assim, a todas as pessoas deve ser garantida a sua liberdade
de escolher participar, ou não, em uma pesquisa que envolva
um tratamento experimental. No caso de recusa em participar
ou continuar na pesquisa, esse indivíduo deve ter o seu direito
de não ser punido também garantido.

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  Analise as afirmativas a seguir:
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.

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.

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  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.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O servidor deve evitar tratar o usuário de forma ética e
respeitosa.

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

 14  Analise as afirmativas a seguir:
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. 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.

 15  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.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  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.

 17  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.

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.080/90, o princípio da impessoalidade é
contrário aos objetivos do SUS.

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.

 19  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.

 20  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.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  avaliação  do  estado  nutricional  e  do  ganho de  peso
gestacional  tem por objetivo,  entre outros,  impedir  que as
gestantes com ganho de peso baixo ou excessivo para a
idade gestacional procurem os serviços de saúde, reduzindo
a demanda sobre o SUS.

II.  A  promoção  da  saúde  inclui  a  atuação  para  que  as
condições  políticas,  econômicas,  sociais  e  culturais  sejam
desfavoráveis à saúde dos indivíduos e de suas comunidades.
Assim, quanto menos acesso os cidadãos tiverem a recursos
que melhoram a qualidade de vida, maiores serão os níveis de
saúde de uma população.
I I I .  A  hipertensão  é  uma  consequência  normal  do
envelhecimento, sendo altamente prevalente entre as pessoas
idosas e nos indivíduos com tipo sanguíneo O+. A hipertensão
é um fator determinante de morbidade e mortalidade, mas,
quando adequadamente controlada, reduz significativamente
as limitações funcionais e a incapacidade nos idosos.

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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Sistema  Único  de  Saúde  deve  garantir  o  direito  das
pessoas assistidas de ter acesso às informações sobre a sua
saúde, além de impedir a divulgação das informações quanto
ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.

II.  Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes  de  saúde  individual  ou  coletiva,  com  a
finalidade de convencer a população a renunciar às medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos.
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III.  A Demência Vascular possui  início brando,  embora não
possua relação com episódios vasculares, com deterioração
em degraus (alguma recuperação depois da piora) e redução
progressiva  do  déficit  cognitivo  (dias  de  melhor  e  pior
performance).

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.  O princípio da descentralização define que o sistema de
saúde se organize tendo uma única direção, com um único
gestor em cada esfera de governo. No âmbito nacional,  o
gestor  do  SUS  é  o  Ministro  da  Saúde;  no  estadual,  o
Secretário  Estadual  de  Saúde;  no  Distrito  Federal/DF,  o
Secretário  de  Saúde  do  DF;  e,  no  município,  o  Secretário
Municipal de Saúde. Cada gestor, em cada esfera de governo,
tem atribuições comuns e competências específicas.

II.  A  vacância  definitiva  de  cargo da  Comissão Interna  de
Prevenção de Acidentes (CIPA), ocorrida durante o mandato,
será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação
decrescente  que  consta  na  ata  de  eleição,  devendo  os
motivos  serem  registrados  em  ata  de  reunião.  Caso  não
existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador
deve  realizar  eleição  extraordinária,  cumprindo  todas  as
exigências  estabelecidas  para  o  processo  eleitoral,  exceto
quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade.
III. O Sistema Único de Saúde deve promover a universalidade
de  acesso  aos  serviços  de  saúde  em  todos  os  níveis  de
assistência,  assim  como  garantir  a  integralidade  de
assistência,  entendida  como  o  conjunto  desarticulado  e
intermitente  das  ações  e  serviços  reativos  e  particulares
exigidos  para  o  tratamento  de  enfermidades  nos  serviços
hospitalares.

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. É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços
técnicos  e  c ient í f icos  ao  seu  alcance  ou  do  seu
conhecimento para atendimento do seu mister.

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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. A todos os brasileiros é assegurada, independentemente do
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições
públicas,  para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de
situações  de  interesse  pessoal ,  de  acordo  com  a
Constituição  Federal  de  1988.

II.  No Brasil,  são invioláveis a intimidade,  a vida privada,  a
honra e a imagem dos cidadãos. Ao mesmo tempo, de acordo
com a Constituição Federal de 1988, é vedada a indenização
pelo dano material ou moral decorrente da violação desses
direitos.
III.  Qualquer  cidadão  poderá  ser  obrigado  por  um  agente
público a fazer alguma ação que causa dano ao patrimônio
público,  ainda  que  não  exista  previsão  legal  para  tal
determinação,  conforme  disposto  no  artigo  2º  da
Constituição  Federal  de  1988.

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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. O funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF)
se dá pela atuação de uma ou mais equipes de profissionais
que  devem  se  responsabilizar  pela  atenção  à  saúde  da
população,  vinculada  a  um  determinado  território.  Cada
equipe é responsável por uma área onde residem entre 600 a
1000 famílias, com limite máximo de 4000 habitantes. Essas
equipes devem realizar  o  cadastramento das famílias  por
meio de visitas domiciliares às residências, em sua área de
abrangência.

II.  A Doença de Alzheimer caracteriza-se por um início não
insidioso,  ganho  de  memória,  elevação  cognitiva  rápida  e
progressiva, ampliação do movimento das mãos e melhora da
capacidade de visão. No início, a pessoa apresenta facilidade
para  lembrar-se  de  fatos  recentes  e  para  aprender  coisas
novas,  ao  mesmo  tempo  em  que  costuma  apresentar
hipersensibilidade no paladar.
I I I .  A  F icha  B-HA  serve  para  o  cadastramento  e
acompanhamento  mensal  dos  hipertensos.  Só  devem  ser
cadastradas  as  pessoas  com  diagnóstico  médico
estabelecido. Os casos suspeitos devem ser encaminhados
imediatamente  à  Unidade  de  Saúde  para  realização  de
consulta  médica.  Só  após  esse  procedimento,  com  o
diagnóstico médico estabelecido, é que o Agente Comunitário
de Saúde (ACS) cadastra e acompanha o hipertenso. A cada
visita, os dados dessa ficha devem ser atualizados. A ficha
fica de posse do ACS e deve ser revisada periodicamente pelo
instrutor/supervisor. Sempre que cadastrar um caso novo de
hipertensão, o agente comunitário de saúde deve discutir com
o instrutor/supervisor o acompanhamento desse caso.

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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 27  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para proteção da população, é necessário orientar e adotar
as medidas de prevenção da leptospirose,  particularmente
antes  e  durante  o  período  das  grandes  chuvas.  Alertar  a
população  para  que  evite  entrar  ou  permanecer
desnecessariamente em áreas alagadas ou enlameadas sem
a  devida  proteção  individual,  bem  como  a  adoção  das
medidas de desinfecção de domicílios após as enchentes.
Descartar os alimentos que entraram em contato com águas
contaminadas, bem como verificar se o tratamento da água
de uso doméstico está adequado.

II. O profissional de saúde, ao atender uma criança, deve vê-la
como um ser isolado, com características e funcionamento
independentes dos meios social e familiar. Essa abordagem
melhora a compreensão dos aspectos que afetam a saúde
desse jovem paciente. Assim, é possível prestar os serviços
de  saúde  com  impessoal idade  e  ef ic iência ,  sem
favorecimentos.
III. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação ao
temperar  e  cozinhar  alimentos  é  uma  forma  de  tornar  a
alimentação  menos  saborosa  e,  ao  mesmo  tempo,
nutricionalmente desbalanceada,  pois  limitar  a  ingestão de
açúcar livre não é um princípio da alimentação saudável.

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.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem como atribuição
o exercício de atividades de prevenção de doenças, mediante
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em desarmonia com as diretrizes do SUS que
normatizam  a  saúde  preventiva  e  a  Atenção  Básica  em
saúde.

II .  O  documento  base  do  Sistema  de  Informações
Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SIH/SUS)  é  o
Boletim de  Produção Ambulatorial  (BPA).  Esse  documento
registra  todas  as  principais  informações  relacionadas  às
condições patológicas do paciente, tais como seu endereço,
seus  dados  pessoais  de  identificação,  seu  histórico  de
alteração patrimonial e sua taxa glicêmica regular.
III.  As conferências nacionais de saúde devem acontecer a
cada  4  anos.  Já  as  conferências  estaduais  e  municipais
podem ser realizadas a cada 2 anos. As municipais devem ter
sua organização e suas normas de funcionamento definidas
em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho Municipal de
Saúde e contar com 50% da participação das usuárias e dos
usuários,  25%  de  representantes  do  governo,  e  25%  das
trabalhadoras e dos trabalhadores de saúde e prestadores de
serviços.

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.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I. É inviolável a liberdade de consciência e de crença no Brasil,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às
suas liturgias, de acordo com a Constituição Federal de 1988.

II.  No  Brasil,  de  acordo  com  a  Constituição  da  República
Federativa do Brasil de 1988, pode haver pena de morte para
crimes hediondos, assim como pena de caráter perpétuo e,
também, pena de trabalhos forçados, a critério da autoridade
judicial.
III.  A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos  filhos  brasileiros,  sempre  que  não  lhes  seja  mais
favorável  a lei  pessoal do "de cujus",  segundo determina a
Constituição Federal de 1988.

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 30 a 35

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.

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.
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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.

 30  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.

 31  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.

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:

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  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.

 33  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.

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.

 34  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.

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.

 35  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.



 INSTITUTO ADM&TEC | GRAVATÁ (MÉDIO 2) - 12/12 - TARDE v.Audit.: 8F133B7C5

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE - Página 9 de 14 v.1420/2020

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

 36  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.

 37  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.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
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.

 39  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.
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.

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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 40  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 41 a 43

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.

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.

( S O L I D A R I E D A D E  é  a  o r d e m .  D i s p o n í v e l  e m :
ht tps ://b i t . l y/2Wj49TG)

 41  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.

 42  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  in íc io  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.
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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.

 43  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.
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.

Texto para as questões de 44 a 50

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.

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.

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%.

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.

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.

P o r  A n a n d a  S a n t o s ,  e m  2 0 2 0  ( d i s p o n í v e l  e m :
ht tps ://b i t . l y/2WmQieW).  Com  adaptações.

 44  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.

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 'Emissão de NF-e' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
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.
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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.
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.

 46  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 (NF-
e) 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.

 47  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.

 48  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.

 49  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.

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.
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 50  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.

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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RASCUNHO


