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ARAÇOIABA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

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

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 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 GERAIS
Questões de 1 a 20

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um avião controlado por controle remoto percorreu 2.500
metros em 37 segundos. Em seguida, esse avião percorreu
1.580  metros  em  19  segundos.  Assim,  considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que esse
objeto  manteve  uma  velocidade  média  inferior  a  68,85
metros por segundo.

II. Uma dentista realizou 3 procedimentos em crianças com
duração de 30 minutos, cada; e, em seguida, realizou mais
7 procedimentos em adultos, com duração de 44 minutos,
cada.  Todas  essas  operações  foram  realizadas  sem
intervalo.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que o  tempo gasto por
essa profissional para realizar essas tarefas foi maior que
6,81 horas.
III.  Uma competição de jogos eletrônicos conta com 30
crianças  e  140  adolescentes  entre  os  competidores.
Considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que é necessário que mais
de 57 adolescentes sejam desclassificados para que o total
de  crianças  represente  25%  do  total  de  indivíduos  na
competição.

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.  Para  realizar  uma  reforma,  um  empreiteiro  gastou  R$
2.891,00 com tintas; R$ 6.751,00 com materiais de alvenaria;
R$  9.817,00  com cerâmica;  e  R$  1.414,00  com materiais
elétricos.  Sobre  as  referidas  compras,  foi  aplicado  um
desconto de 18%. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor do
desconto é superior a R$ 3.315 e inferior a R$ 3.410.

II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 37m de
base e 75m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo  com  76m  de  largura  e  120m  de  comprimento.
Ambos os terrenos possuem 58% da sua área ocupadas por
florestas  e  o  restante  é  ocupado  por  gramado.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos
os terrenos é superior a 4.587 m² e inferior a 4.731 m².
I I I .  O  custo  de  confecção  de  um  celular  pode  ser
adequadamente representado pela seguinte equação de 1º
grau: 35X – R$ 16 = R$ 299. Assim, a partir das informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor de “X” que satisfaz
a equação citada é um número ímpar, maior que 7 e menor
que 13.

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  tempos  necessários  para  que  4  diferentes  cartazes
sejam confeccionados são, respectivamente: 20 minutos, 27
minutos,  31  minutos  e  41  minutos.  Assim,  considerando
apenas  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  o
tempo médio para realizar tais atividades é inferior a 0,33
hora.

II. Em uma sala, há 11 caixas com 24 peças de madeira, cada.
Se todas as peças de madeira foram igualmente distribuídas
entre 6 pessoas, então cada indivíduo receberá entre 47 e 51
peças.
III.  O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 33X - 15 = 249, é um número
maior que 5 e menor que 9.

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 táxi  percorreu  45  km em 19 horas  e,  em seguida,
percorreu mais 95 km em 35 horas.  Assim,  considerando
exclusivamente  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar
que a sua velocidade média em todo o percurso foi inferior a
2,25 km/h.

II.  As  distâncias  de  3  casas  em  relação  a  uma  praça
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 87. O resultado da soma de Y + Z é
dado por 40. O valor de Y é igual a um número par, maior que
27 e menor que 33. O resultado da subtração de X – Z é igual
a  47.  Assim,  é  correto  afirmar  que  a  soma  X  +  Y  +  Z
representa um valor igual a 99.
III. Um ciclista percorreu 25 km em 9 horas e, em seguida,
percorreu  mais  45  km em 15 horas.  Assim,  considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que
a sua velocidade média em todo o percurso foi inferior a 3,167
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.
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 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. Se Fernanda tivesse 27 canetas a mais do que tem, teria
123  canetas.  A  quantidade  de  canetas  que  João  possui
excede  ao  de  Fernanda  em  26  unidades.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é  correto  afirmar  que a  quantidade de canetas que João
possui é superior a 141 e inferior a 168.

II. O consumo médio diário de matéria-prima em uma fábrica
nos últimos três dias foi, respectivamente: 187,5 quilos, 191,4
quilos e 204,7 quilos. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o consumo
médio de matéria-prima nessa fábrica no período considerado
é superior a 192,7 quilos e inferior a 195,9 quilos.
III. Uma loja vendeu 197 produtos do tipo “X”, ao preço de R$
17,50, cada; e 73 produtos do tipo “Y”, ao preço de R$ 13,50,
cada.  Assim,  considerando  exclusivamente  os  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor arrecadado com a
venda do produto do tipo “X” corresponde a mais de 76,9% e a
menos de 80,5% do total arrecadado com as vendas somadas
dos produtos “X” e “Y”.

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.  O valor  da incógnita  “X”  que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 53X – 25 = 929, é um número
maior que 7 e menor que 14. Com base nas informações
presentes, é correto afirmar, também, que “X” é um número
par, divisível por 3.

II. No turno da manhã, uma cabeleireira atendeu a 6 clientes,
gastando 39 minutos com cada um. No turno da tarde, ela
atendeu a mais 5 clientes, gastando 62 minutos com cada
atendimento. Todas essas atividades foram realizadas sem
intervalo.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas,  é  correto  afirmar  que o  tempo
gasto  por  essa  profissional  ao  longo  dos  atendimentos
descritos foi maior que 9,6 horas.
III. Em uma bebida, há 1,2 grama de açúcar. Em seguida, uma
nova  porção  de  açúcar  foi  acrescentada,  elevando  o
quantitativo desse alimento para 1,8 grama na bebida. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a taxa de açúcar na bebida foi elevada
em 66%.

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. Em 2012, uma imobiliária vendeu 770 apartamentos, dos
quais 93 foram vendidos em janeiro daquele ano; 92 foram
vendidos  em fevereiro;  e  146  foram vendidos  em março.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que as vendas no primeiro
trimestre daquele ano foram superiores a 39,8% e inferiores a
48,7% do total de vendas de 2012.

II.  Uma  imobiliária  possuía  uma  meta  de  vender  840
apartamentos  em três  meses.  Nesse  período,  observou-se
que foram vendidos 105 apartamentos no 1º mês, 107 foram
vendidos no 2º mês e 167 foram vendidos no 3º mês. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é  correto  af i rmar  que  as  vendas  nesse  tr imestre
representaram  mais  de  41%  e  menos  de  56%  da  meta
determinada.
III. Os quantitativos de moedas depositadas em 3 diferentes
cofres correspondem 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 147. O resultado da
soma de Y + Z é dado por 64. O valor de X é igual a um
número ímpar, maior que 97 e menor que 106. O resultado da
subtração de X – Z é igual a 83. Assim, é correto afirmar que a
soma X + Y + Z representa um valor igual a 165.

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.  Ana  precisa  despachar  quatro  carregamentos  de
componentes  eletrônicos  para  um  dos  seus  clientes.  As
caixas  com  esses  produtos  pesam,  respectivamente:  21
quilos, 50 quilos, 38 quilos e 73 quilos. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o peso médio dessas peças é igual a 41 quilos.

II. Em uma loja de roupas, há 112 camisas disponíveis para a
venda. Sabe-se que as camisas de cor branca correspondem
a 2/14 do total de camisas da loja. Assim, é correto afirmar
que há mais de 11 e menos de 15 camisas da cor branca
nessa loja.
III.  Um cozinheiro preparou 2 pratos em um tempo de 27
minutos, cada; e, em seguida, preparou mais 5 pratos em um
tempo  de  38  minutos,  cada.  Todos  esses  pratos  foram
preparados  em  sequência.  Assim,  considerando  os  dados
apresentados, é correto afirmar que o tempo gasto por esse
cozinheiro na preparação desses pratos foi maior que 3,46
horas.

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. Os números 397 e 547 são exemplos de números primos,
ímpares e menores que 599.
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II .  Em  uma  fazenda  há  quatro  caprinos  que  pesam,
respectivamente: 28 quilos, 35 quilos, 16 quilos e 53 quilos.
Assim, é correto afirmar que o peso médio desses animais é
maior que 32,5 quilos.
III. Um equipamento foi instalado através da realização de 4
atividades  sequenciais  que  duraram,  respectivamente:  72
minutos, 36 minutos, 68 minutos e 17 minutos. Considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o tempo total dessa instalação foi superior a 2,88
horas e inferior a 3,66 horas.

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. Sabe-se que uma bebida possui 39/49 partes de xarope.
Assim, é correto afirmar que a quantidade de xarope nesse
alimento é superior a 71,2% e inferior a 74,8%.

II. Ana assistiu a 5 curta metragens nacionais de 36 minutos
de duração,  cada;  e,  em seguida,  assistiu  a mais 3 filmes
internacionais  de  56 minutos,  cada.  Todos esses filmes e
curta  metragens  foram  assistidos  sem  intervalo.  Assim,
considerando as informações apresentadas, é correto afirmar
que  o  tempo  gasto  por  ela  para  assistir  a  todas  essas
produções foi maior que 6,2 horas.
III. Um pássaro voando em linha reta percorreu 1.600 metros
em 19 segundos. Em seguida, ele voou por mais 860 metros
em  10  segundos.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  ele  manteve  uma
velocidade média inferior a 89,82 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.

Texto para as questões de 11 a 13

Como o coronavírus está transformando as relações humanas

Como um símbolo  de  confirmação,  confiança  e  amizade
entre  duas  pessoas,  o  aperto  de  mãos  remonta  aos
primórdios  da  humanidade.  Trata-se  de  gestual
inconfundível:  uma mão espalmada é estendida, apontada
na  direção  da  pessoa  com  quem  se  quer  selar  tais
sentimentos  –  que  segura  de  volta  a  mão  ofertada,
balançando o encaixe das palmas para cima e para baixo.

Registros do gesto são encontrados em antigos hieróglifos
egípcios,  mas  historiadores  garantem  que  a  origem  do
aperto  de  mão  está  nas  cavernas  do  passado,  entre  os
remotos  homo sapiens:  era  uma maneira  de  mostrar  ao
interlocutor que não se estava carregando nenhuma arma –
já como um símbolo de boa vontade. Os apertos de mão
aparecem  diversas  vezes,  por  exemplo,  na  “Ilíada”  e
“Odisseia”  do  poeta  grego  Homero,  escritas  por  volta  do
século  VIII  a.C.,  e  já  eram  usados  como  uma  forma  de
acordo entre duas partes desde então.

Em  suma,  a  cultura  e  as  circunstâncias  pautam  o
surgimento dos gestos que depois se tornam tão familiares,
como se fossem naturais,  feito respirar ou caminhar – e,
num salto de alguns bons milhares de anos, a atual epidemia
do coronavírus pode estar não só tornando o aperto de mãos
obsoleto,  como  fazendo  nascer  novos  códigos  e
cumprimentos,  alterando a maneira com que diretamente
nos relacionamos. No lugar do apertar das palmas, entram
em  cena  saudações  tocando  os  pés,  os  cotovelos,  ou
mesmo somente com acenos ou gestos ao longe – sem que
as mãos se encostem.

Com o avanço da epidemia, além da recomendação de se
lavar as mãos por 20 segundos, alguns hábitos costumeiros
e calorosos passam a ter de ser evitados. As mãos, afinal,
podem carregar restos de tudo que tocamos entre uma e
outra lavagem – inclusive o vírus. Evitar encostar uma mão
em  outra  passou  a  ser  recomendação  da  Organização
Mundial  de Saúde, mas nem por isso devemos perder as
boas maneiras e as demonstrações de afeto e felicidade ao
encontrar alguém. [...]

(Adaptado. Trecho extraído de PAIVA, V. Como o coronavírus
está  transformando as relações humanas.  Disponível  em:
https://bit.ly/39O5Nk2. Acesso em: mar 2020.)

 1 1   L e i a  o  t e x t o  ' C o m o  o  c o r o n a v í r u s  e s t á
transformando  as  relações  humanas'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Para  o  autor  do  texto,  o  fato  de  a  humanidade  estar
encontrando novas maneiras de saudar o outro, em meio a
uma  pandemia,  é  uma  alternativa  à  disseminação  mais
enérgica do vírus da família corona.

II. O autor justifica, por meio de uma perspectiva histórica, a
importância de se manter hábitos rotineiros, como apertar as
mãos,  para que as pessoas não se sintam tão isoladas e
distantes, em um momento tão crítico como o de pandemias.
III. Pode-se deduzir, a partir do texto, que a conversão de uma
forma de interação por outra, a fim de evitar o contato físico,
por recomendação da Organização Mundial  da Saúde,  não
deve  fazer  com  que  as  pessoas  não  encontrem  uma
alternativa  de  demonstração  de  afeto  e  felicidade  ao  se
depararem com alguém.

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.

 1 2   L e i a  o  t e x t o  ' C o m o  o  c o r o n a v í r u s  e s t á
transformando  as  relações  humanas'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  se  utiliza  de  uma  retrospectiva  histórica  para
evidenciar como alguns símbolos gestuais se manifestaram
e foram consolidados pela humanidade, estando presentes
até na literatura anterior à era cristã.
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II. Conforme orienta o autor, embora a epidemia tenha criado
novas saudações como toque entre os pés, os cotovelos, ou
mesmo  somente  com  acenos  ou  gestos  ao  longe,  é
importante que a humanidade não torne obsoleto o aperto de
mãos, já que sua tradição remonta à antiguidade clássica.

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.

 1 3   L e i a  o  t e x t o  ' C o m o  o  c o r o n a v í r u s  e s t á
transformando  as  relações  humanas'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  Segundo  o  texto,  um  dos  símbolos  dos  nossos
antepassados para mostrar ao interlocutor que não se estava
carregando alguma arma era o aperto de mão. Essa prática
está, inclusive, registrada nas cavernas.

II.  De acordo com o texto, a epidemia do coronavírus vem
provocando  uma  mudança  profunda  no  modo  como  nos
relacionamos presencialmente, pois hábitos como o aperto de
mãos têm se tornado recorrentes, frente a novos códigos e
cumprimentos antiquados, como o encontro dos pés.
III. Pode-se depreender, a partir da leitura do texto, que, após a
epidemia provocada pelo coronavírus, a humanidade passará
a mudar seus hábitos gestuais para cumprimentos. Isso será
uma maneira de garantir  o mínimo de contato e evitará a
disseminação.

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 14 a 17

CAMPINAS

A venda de carros novos em Campinas (SP) caiu 32% em
março de 2020 na comparação com o mesmo período do
ano  anterior  (2019),  segundo  dados  da  associação  das
concessionárias, a Fenabrave.

Os números foram afetados pela crise do novo coronavírus,
que provocou cenário  de  incertezas no início  do mês de
março de 2020, com o avanço da epidemia, culminando com
o  fechamento  de  pontos  de  venda  com  o  decreto  de
quarentena.

O balanço da Fenabrave mostra que foram vendidas 1.248
unidades de carros de passeio em março de 2020, contra
1.852 em março de 2019. No trimestre, o balanço de 2020
também  é  negat ivo :  queda  de  15 ,8%  nos  novos
emplacamentos em comparação com o mesmo período de
2019.

O  economista  Paulo  Oliveira,  do  Observatório  PUC-
Campinas,  destaca que os indicadores são graves para a
economia  regional .  De  acordo  com  ele ,  o  setor
automobilístico  tem  participação  importante  na  atividade
econômica  da  Região  Metropolitana  de  Campinas,  e  já
estava  em  nível  reduzido  de  atividade  pela  crise  na
Argentina. O professor explica ainda que o setor deve sentir
o  impacto  por  mais  tempo  após  o  f im  da  crise  do
coronavírus.

De acordo com Paulo Oliveira, com o cenário de incerteza, o
consumidor não tem incentivos para comprar bens duráveis,
como automóveis. Esse tipo de produto demora um pouco
mais para responder à retomada após uma crise econômica.

OUTROS VEÍCULOS

O  maior  volume  de  queda  nas  vendas  de  veículos  em
Campinas  foi  entre  os  automóveis  de  passeio,  mas  o
relatório mensal da Fenabrave mostra reflexos da crise em
todos os itens analisados no período na comparação com
março de 2019.

O  relatório  da  Fenabrave  afirma  que,  entre  os  veículos
comerciais  leves,  a  redução  nas  vendas  foi  de  27,9%;  o
emplacamento de caminhões novos caiu 39,6%; já na venda
de motos, a queda foi de 8,1%.

Trecho  adaptado.  G1  Campinas  e  região,  por  Fernando
Evans.  Publicado  em  05/04/2020.  Disponível  em
https://glo.bo/2UOIe6G.

 14  Leia o texto 'CAMPINAS' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I .  O  professor  Paulo  Ol iveira  expl ica  que  o  setor
automobilístico deve ser impactado por mais tempo após o
fim da crise do coronavírus, afirma o texto.

II. De acordo com Paulo Oliveira, com o cenário de incertezas,
o  consumidor  não  tem  incentivos  para  comprar  bens
duráveis, como automóveis, afirma 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.

 15  Leia o texto 'CAMPINAS' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O relatório da Fenabrave aponta que o emplacamento de
caminhões novos caiu 43,1%, afirma o texto.

II.  De acordo com o texto, os números apontam queda na
venda de carros novos em Campinas (SP) na ordem de 32%,
em março de 2020.

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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 16  Leia o texto 'CAMPINAS' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  De acordo com o texto, o economista Paulo Oliveira, do
Observatório  PUC-Campinas,  destaca  que  os  indicadores
apresentados no texto são favoráveis e animadores para a
economia regional.

II.  De  acordo  com  Paulo  Oliveira,  produtos  como  os
automóveis  demoram  um  pouco  mais  para  responder  à
retomada após uma crise econômica, afirma o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Leia o texto 'CAMPINAS' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O balanço da Fenabrave mostra que foram vendidas 1.248
unidades de carros de passeio em março de 2020, contra
1.852 em março de 2019, de acordo com as informações do
texto.

II. No primeiro trimestre de 2020, houve queda de 51,8% nos
novos emplacamentos de veículos em comparação com o
mesmo período de 2019, afirma 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.

Texto para as questões de 18 a 20

SELIC E INFLAÇÃO

SELIC

O mercado financeiro prevê um corte maior na taxa básica
de juros  da economia,  a  Selic,  que hoje  (06/04/2020)  se
encontra na mínima histórica de 3,75% ao ano. Até então, a
expectativa  dos  economistas  dos  bancos era  de  que,  na
próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom)
do Banco Central, no começo de maio de 2020, a taxa seria
reduzida em 0,25 ponto percentual,  para 3,5% ao ano. Na
semana passada, porém, os analistas passaram a projetar
um corte maior, de 0,5 ponto percentual na taxa básica de
juros, para 3,25% ao ano, no começo de maio de 2020. A
previsão é que a taxa permaneça nesse patamar até o fim de
2020.

Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado para
a  taxa  Selic  recuou  de  5%  para  4,75%  ao  ano,  o  que
pressupõe alta do juro básico no ano que vem.

INFLAÇÃO

Segundo  o  relatório  divulgado  pelo  Banco  Central,  os
analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de
inflação  para  2020  de  2,94%  para  2,72%.  Foi  a  quarta
redução seguida do indicador.

A expectativa de inflação do mercado para este ano (2020)
segue  abaixo  da  meta  central,  de  4%.  O  intervalo  de
tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%. Com
isso, a previsão do mercado para a inflação deste ano (2020)
começa a se aproximar do piso da meta (2,5% em 2020).

A  meta  de  inflação  é  fixada  pelo  Conselho  Monetário
Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou
reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).

Para  2021,  o  mercado  financeiro  baixou  a  estimativa  de
inflação de 3,57% para 3,50%.  Essa também foi  a  quarta
redução seguida.

No ano que vem (2021),  a meta central  de inflação é de
3,75% e será oficialmente cumprida se esse índice oscilar de
2,25% a 5,25%.

Adaptado.  Por  Alexandro  Martello,  G1,  Brasília,  em
06/04/2020.  Disponível  em  https://glo.bo/2XiotFW.

 18  Leia o texto 'SELIC E INFLAÇÃO' e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado para
a  taxa  Selic  recuou  de  5%  para  4,75%  ao  ano,  o  que
pressupõe alta do juro básico, afirma o texto.

II.  A  meta  de  inflação  é  determinada  pelo  ministro  da
economia e  deve  ser  sancionada pelo  Senado Federal,  de
acordo com as informações do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Leia o texto 'SELIC E INFLAÇÃO' e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Devido  à  estimativa  de  crescimento  recorde  do  PIB,  a
expectativa  de  inflação  do  mercado  financeiro  para  2020
segue abaixo da meta central de 1,5%, afirma o texto.

II.  Os analistas passaram a projetar um corte de 0,5 ponto
percentual na taxa básica de juros,  para 3,25% ao ano,  no
começo de maio de 2020, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Leia o texto 'SELIC E INFLAÇÃO' e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, a previsão do mercado financeiro é
de que a taxa Selic permaneça no patamar de 3,25% ao ano
até o fim de 2025.

II.  De acordo com o texto,  a  previsão do mercado para a
inflação em 2020 começa a se aproximar do piso da meta, ou
seja, 25%, afirma o texto.
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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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

 21  Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a)  O  servidor  público  deve  ser  cortês,  ter  urbanidade,
disponibilidade  e  atenção  no  exercício  do  seu  trabalho.
Deve,  também,  respeitar  a  capacidade  e  as  limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, nunca
demonstrando  preconceito  ou  distinção  de  raça,  sexo,
nacionalidade ou de qualquer outro tipo.

b)  Tratar  cuidadosamente  os  usuários  dos  serviços
públicos  e  aperfeiçoar  o  processo  de  comunicação  e
contato com os cidadãos são atitudes incongruentes com a
função de um servidor público no âmbito da instituição.

c)  No exercício  do direito  de  greve,  todos os servidores
públicos  devem  manter-se  desatentos  em  relação  às
exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva. Assim, é possível garantir que os cidadãos estarão
amparados em relação aos serviços públicos essenciais.

d)  O trabalho do servidor público é regido por princípios
éticos que se materializam na prestação dos serviços de
forma  incongruente  e  despropositada,  conforme
determinam os princípios constitucionais da Administração
Pública.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. A doença meningocócica é uma infecção virótica branda
que pode apresentar os seguintes sintomas em seu estágio
inicial:  diarreia,  febre,  dores  no  corpo,  tontura,  manchas
avermelhadas  na  região  do  tórax,  dores  nas  articulações,
fraqueza, mal-estar frequente; rigidez muscular e inchaços,
rash cutâneo e dificuldade de deglutição.

II. A taxa de mortalidade infantil estima o risco de morte dos
nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida. Reflete, de
maneira  geral ,  as  condições  de  desenvolvimento
socioeconômico  e  infraestrutura  ambiental,  bem  como  o
acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à
saúde materna e da população infantil. Ela é medida através
do número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil
nascidos  vivos,  na  população  residente  em  determinado
espaço geográfico, no ano considerado.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um remédio é qualquer substância ou recurso usado para
combater  uma  moléstia.  Apesar  de  ser  muito  usado,
sobretudo popularmente,  esse termo deve ser trocado por
“medicamento” quando se quer falar especificamente de uma
formulação farmacêutica (contendo um ou vários princípios
ativos, denominados fármacos).

II.  No  Brasil,  a  assistência  à  saúde  é  vedada  à  iniciativa
privada,  pois  o  Poder  Público  detém  a  responsabilidade
primária pela prestação de serviços e da assistência à saúde
da  população.  Dessa  forma,  compete  exclusivamente  às
secretarias  municipais  de  saúde  promover  ações  de
monitoramento das necessidades assistenciais e médicas da
população de baixa renda de uma cidade.

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.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I .  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  (ACS)  não  tem
competência  legal  de  acompanhar,  por  meio  de  visitas
domiciliares,  as  famílias  e  indivíduos  da  sua  área  de
abrangência,  tampouco  para  realizar  visitas  domiciliares
periódicas para acompanhamento das crianças que residem
em sua área geográfica de atuação, a fim de verificar o seu
estado vacinal.

II. A condição na qual os valores glicêmicos estão acima dos
valores  de  referência,  mas  ainda  abaixo  dos  valores
diagnósticos de Diabetes Mellitus, denomina-se pré-diabetes.
A resistência à insulina já está presente e,  na ausência de
medidas de combate aos fatores de risco modificáveis, ela
evolui frequentemente para a doença clinicamente manifesta
e associa-se a risco aumentado de doença cardiovascular e
complicações.

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.  O  diagnóstico  da  infecção  pelo  HIV,  no  período  pré-
concepcional  ou  no  início  da  gestação,  possibilita  melhor
controle  da  infecção  materna  e  melhores  resultados  na
profilaxia  da  transmissão  vertical  desse  vírus.  Por  esse
motivo, obrigatoriamente, esse teste deve ser oferecido, com
aconselhamento pré e pós-teste, para todas as gestantes na
primeira consulta  do pré-natal,  independentemente de sua
aparente situação de risco para o HIV.

II. Não é aconselhado o uso inicial da Ventilação não-invasiva
(VNI) em pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19
pelo risco de aerossolização, se o ambiente de administração
não for um quarto individual com pressão negativa.
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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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Fundo Nacional de Saúde reúne a totalidade dos recursos
utilizados  para  o  financiamento  de  todos  os  serviços
hospitalares e ambulatoriais no Brasil, sejam eles públicos ou
privados,  e  a  sua  gestão  é  realizada  exclusivamente  por
conselheiros escolhidos entre os mais velhos profissionais
de saúde de cada município ou região de saúde, conforme
determina a lei orgânica da saúde.

II.  Quando  há  evidência  comprovada  de  que  a  vacina  foi
submetida a uma variação da temperatura de conservação,
diferente  da  preconizada  pelo  produtor,  a  Organização
Mundial  da  Saúde  orienta  determinados  procedimentos
específicos para análise da estabilidade das vacinas utilizadas
nos  programas  de  imunização.  A  cada  exposição  a  uma
temperatura  fora  da  faixa  preconizada  pelo  laboratório
produtor há redução cumulativa da potência.
III. De acordo com a Lei 8.080, de 1990, as Regiões de Saúde
compreendem  um  conjunto  de  até  mil  famílias  em
comunidades  carentes  cujas  demandas  por  serviços  de
saúde  (exames,  tratamentos,  cirurgias  etc.)  devem  ser
providas pelos órgãos municipais, em um prazo não superior
a seis 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.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  diagnóstico  comunitário  deve  ser  edificado  com  a
comunidade e não apenas sobre a comunidade,  para que
haja  controle  social  ativo  e  contributivo  na  melhoria  da
situação  de  saúde  da  comunidade.  A  participação  da
comunidade  integra  todo  o  processo  metodológico,
principalmente no conhecimento do resultado do diagnóstico
comunitário  e  na  identificação  prioritária  dos  problemas,
necessidades e recursos.

II. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de
suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo
entre os exames deve ser de três anos, após dois exames
negativos, com intervalo anual. O início da coleta deve ser aos
25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade
sexual e devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos
quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos
dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Em caso de obstrução grave das vias aéreas por corpo
estranho em vítima consciente, deve-se utilizar a manobra de
Heimlich.  Essa  manobra  (impulso  abdominal)  eleva  o
diafragma e aumenta a pressão na via  aérea,  forçando a
saída de ar dos pulmões, o que é suficiente para criar uma
tosse  artificial  e  expelir  um  corpo  estranho.  Se  a  vítima
estiver  grávida  ou  for  obesa,  deverão  ser  aplicadas
compressões  torácicas,  ao  invés  de  compressões
abdominais.

II.  O financiamento do Sistema Único de Saúde é realizado
mediante um complexo conjunto de regras que determinam a
prioridade de cada município,  território ou região de saúde
para o recebimento de repasses financeiros dos estados ou
da União. Nesse sentido, o perfil epidemiológico da população
a  ser  coberta  não  é  um  critério  considerado  para  o
estabelecimento  de  valores  a  serem  transferidos  aos
municípios,  no âmbito do SUS, pois considera-se apenas o
quantitativo de cidadãos residentes em cada região.

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:
I.  A  higienização  simples  das  mãos,  com  água  e  sabão
líquido, tem a finalidade de remover os microrganismos que
colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o
suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade
propícia à permanência e à proliferação de microrganismos.
A fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas
reduz  a  carga  microbiana,  mas  não  remove  a  sujidade.
Assim,  pode-se  substituir  a  higienização  com  água  e
sabonete  líquido  apenas  quando  as  mãos  não  estiverem
visivelmente sujas.

I I .  Um  medicamento  é  um  produto  farmacêutico,
tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. É uma forma
farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente
em associação com adjuvantes farmacotécnicos.

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.  Preservar  a  autonomia  das  pessoas  na  defesa  de  sua
integridade física e moral, desestimular a adoção de hábitos
saudáveis de vida, divulgar informações conflitantes sobre a
situação  epidemiológica  de  uma  região  e  retardar  a
realização dos programas de vacinação são princípios  de
atuação das entidades que compõem o SUS.
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II. Os focos principais da vigilância em saúde são a prevenção
e o controle de riscos relacionados aos acidentes de trabalho
entre indivíduos do sexo masculino. Esses riscos costumam
representar  uma  parcela  expressiva  dos  atendimentos
ambulatoriais em grandes centros urbanos e, por esse motivo,
é justificável a adoção de medidas direcionadas para a sua
prevenção.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ao  realizar  o  atendimento  ao  usuário,  o  servidor  da
instituição  de  saúde  deve  buscar  compreender  qual  o
problema do cidadão, ouvindo suas necessidades.

II.  As ações de atendimento ao cidadão devem cumprir  o
princípio constitucional da moralidade.

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. O servidor, ao realizar o atendimento em uma instituição de
serviços de saúde, não deve manter a calma mesmo com
pessoas menos educadas.

II. As ações de atendimento ao cidadão em uma instituição de
serviços  de  saúde  não  devem  cumprir  o  princípio
constitucional  da  impessoalidade.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O conceito de vigilância em saúde inclui  o controle das
doenças transmissíveis.

II. As ações da vigilância sanitária são de cunho educativo e
preventivo.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde não executa ações de vigilância
epidemiológica.

II. Todos os casos de infecção pelo HIV devem ser notificados
à autoridade sanitária municipal no prazo máximo de duas
horas.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  vigilância  epidemiológica  apresenta  poder  de  polícia
sanitária.

II.  No âmbito do Sistema Único de Saúde,  a vigilância em
saúde é responsável por promover a transmissão de doenças
contagiosas.

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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Identificar  os  problemas  de  saúde  mais  comuns  e
situações de risco às quais a população está exposta não é
uma das atividades de uma equipe de Saúde da Família,
sendo  uma  atribuição  exclusiva  da  vigilância  sanitária,
conforme disposto na Lei Federal nº 8.080, de 1990.

II. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é
uma atividade privativa do enfermeiro e a sua implantação
deve ser realizada em toda a instituição de saúde pública e
privada. Essa sistematização organiza o trabalho profissional
no que se refere ao método, pessoal e instrumentos, o que
possibilita a operacionalização do Processo de Enfermagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato
com a pele não íntegra e membranas mucosas. Devem ser
submetidos  no  mínimo  à  desinfecção.  Em  algumas
circunstâncias,  a  esterilização é  desejável  pelo  risco de o
artigo  tornar-se  crítico,  como  em  lesões  acidentais  em
mucosas.

II. O Agente Comunitário de Saúde (ACS), apesar de ser um
importante  profissional  no combate  às  enfermidades e  na
promoção da saúde, tem certas restrições no seu trabalho.
Por exemplo, o ACS não pode realizar o acompanhamento de
pessoas com sintomas de alteração na cavidade bucal, pois
essa é uma atividade restrita ao odontólogo.
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III.  Executar  os  procedimentos  de  vigilância  à  saúde e  de
vigilância epidemiológica não é uma das atividades básicas
de  uma  equipe  de  Saúde  da  Família,  a  qual  deve  estar
dedicada exclusivamente à prestação de serviços médicos de
urgência e emergência nas unidades municipais de serviços
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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia de Saúde da Família, por ser a única porta de
entrada possível  de  usuários  no SUS,  é  também a forma
como as famílias de baixa renda têm acesso aos serviços
públicos  de  saúde,  tais  como:  as  consultas  e  vacinas;
tratamento  odontológico;  curativos;  exames  laboratoriais;
tratamento  dos  sintomas  de  viroses  comuns,  como
resfriados,  gripes,  febre,  dores  de  cabeça,  etc.;  acesso  a
medicamentos  gratuitamente;  e  encaminhamentos  para
especialidades médicas.

II. Cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) realizar visitas
domiciliares  regulares  em  qualquer  localidade  do  seu
município ou de municípios adjacentes para acolhimento e
acompanhamento  das  pessoas  em  sofrimento  psíquico,
sendo  vedado  ao  ACS  a  utilização  de  instrumentos  para
diagnóstico  demográfico  e  sociocultural  em  sua  área
geográfica de atuação.
III. Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações que
proporciona o  conhecimento,  a  detecção ou prevenção de
qualquer  mudança  nos  fatores  determinantes  e
condicionantes da saúde. A vigilância sanitária é responsável,
nos termos da Lei Orgânica da Saúde, por promover e garantir
o  bem-estar  dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  inclusive
através  da  distribuição  de  equipamentos  de  proteção
individual.

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.  O escore máximo na Escala de Coma de Glasgow é 15,
indicando  um  doente  sem  danos  neurológico;  o  menor
escore é 3, apontando um gravíssimo sinal neurológico. Um
escore menor que 8 indica uma lesão grave; de 9 a 12, lesão
moderada; e de 13 a 15, lesão mínima. Um escore igual ou
inferior  a  8  é  indicação para  consideração de  tratamento
ativo da via área do doente.

II.  Meninos,  meninas,  homens e mulheres de 9 a 26 anos,
vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de
medula  óssea  e  pacientes  oncológicos,  devem  receber  3
(três) doses da vacina HPV com intervalo de 2 (dois) meses
entre a primeira e segunda dose e 6 (seis)  meses entre a
primeira e terceira dose (0, 2 e 6 meses). Para a vacinação
deste grupo, mantém-se a necessidade de prescrição médica.

III. A vigilância em saúde não busca controlar riscos à saúde
de populações, pois o seu objetivo principal é monitorar os
agravos  decorrentes  de  epidemias  em  um  indivíduo  em
particular, ou seja, em um paciente internado em uma unidade
hospitalar.  Assim,  um  profissional  de  saúde,  ao  prover  o
tratamento medicamentoso a um indivíduo, está realizando o
principal serviço da vigilância em 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.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. Na cadeia de frio, as câmaras refrigeradas e os freezers são
equipamentos  indicados  para  o  armazenamento  dos
imunobiológicos.  Nesse  sentido,  os  refrigeradores  de  uso
doméstico,  projetados para a conservação de alimentos e
produtos  que  não  demandam  precisão  no  ajuste  da
temperatura,  não  são  indicados  ao  armazenamento  e  à
conservação dos imunobiológicos.

II.  As  queimaduras  de  primeiro  grau  estão  restritas  à
epiderme. São lesões que apresentam hiperemia intensa, com
hipersensibilidade e desconforto local. Evoluem com melhora
espontânea  dos  sintomas  em  dois  ou  três  dias,  podendo
apresentar descamação após esse período. Há regeneração
integral da epiderme após uma semana.
III.  Em geral,  a transmissão da gripe (influenza sazonal  ou
influenza  humana)  ocorre  entre  espécies  diferentes.  A
transmissão direta  (pessoa  a  pessoa)  é  menos  comum e
ocorre por meio de gotículas de sangue ou contato sexual. A
transmissão por vetores animais (como mosquitos, morcegos
e pássaros)  é  a mais comum e costuma estar  associada,
também, a condições precárias de higiene.

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.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um profissional
que contribui decisivamente para a melhoria das condições
de saúde das gestantes, puérperas e lactantes, promovendo
o seu acesso aos serviços municipais clínicos e hospitalares.
Para desenvolver o seu trabalho adequadamente, o ACS não
deve realizar visitas para acolhimento da lactante nos seis
meses seguintes ao parto, devendo fazê-lo apenas após a
criança completar o segundo ano de vida.

II. Garantir a universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência não é um dos princípios de
atuação das entidades que compõem o Sistema Único de
Saúde. A essas entidades compete, exclusivamente, garantir a
prestação  de  serviços  de  urgência  e  emergência  para
pacientes  encaminhados  pelos  Agentes  Comunitários  de
Saúde.
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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.

Texto para as questões de 42 a 44

Primeiros socorros em caso de convulsão

As convulsões podem ser definidas como crises epiléticas
em que se observa um acometimento do sistema motor,
geralmente,  desencadeando  uma  série  de  contrações
musculares violentas,  salivação, palidez,  lábios azulados e
perda da consciência.

Em caso de convulsões, algumas medidas são importantes,
sendo  a  primeira  delas  tentar  evitar  que  a  vítima  caia
desamparadamente. Tente deitar a vítima e afastar de perto
dela objetos que podem ser perigosos. Suas roupas devem
ser  afrouxadas  e  o  rosto  virado  para  o  lado  para  evitar
engasgos.

Não  se  deve  interferir  nos  movimentos  do  indivíduo  em
convulsão, nem colocar objetos entre os dentes da vítima.
Quando a convulsão passar, mantenha a vítima deitada até a
recuperação da consciência. Caso a convulsão demore mais
de 5 minutos, é essencial chamar o serviço de emergência.

Adaptado. Fonte: https://bit.ly/2TsKRJL.

 42   Leia  o  texto  'Primeiros  socorros  em  caso  de
convulsão' e, em seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que a salivação, a
palidez,  os lábios azulados e  a  perda da consciência  são
comuns em pessoas em convulsão.

II.  De acordo com as informações do texto,  pode-se inferir
que, em caso de convulsões, as roupas da vítima devem ser
apertadas  e,  sempre  que  possível,  o  seu  rosto  deve  ser
coberto com um pano úmido.

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  'Primeiros  socorros  em  caso  de
convulsão' e, em seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto recomenda que o indivíduo em convulsão deve ser
sempre  encaminhado  aos  serviços  de  emergência  para
tratamento medicamentoso a fim de que os episódios de
convulsões não se repitam.

II. O texto recomenda que, em caso de convulsões, deve-se
tentar  deitar  a  vítima e  afastar  de  perto  dela  objetos  que
podem ser perigosos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 44   Leia  o  texto  'Primeiros  socorros  em  caso  de
convulsão' e, em seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que
as  convulsões  geralmente  desencadeiam  uma  série  de
contrações musculares violentas.

II. O texto leva o leitor a entender que o rosto de uma vítima de
uma convulsão deve ser sempre mantido virado para cima,
independentemente  da  posição  do  seu  corpo,  para  evitar
engasgos.

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 45 a 47

Acesso aos serviços do SUS

As principais portas de entrada do SUS são os postos de
saúde (atenção primária) e os prontos-socorros (atenção de
urgência e  emergência).  Para ter  acesso aos serviços de
saúde, o usuário do SUS deve, preferencialmente, procurar o
posto  de  saúde  mais  próximo  de  seu  domicílio  ou  um
pronto-socorro, se o caso for de urgência ou emergência.

É importante que o paciente respeite esse fluxo para garantir
o  tratamento  igualitário,  uma vez  que outras  pessoas se
submeterão  às  mesmas  condições;  desse  modo,  estará
também contribuindo para o bom funcionamento do SUS.

Uma vez atendido, o médico poderá encaminhar o paciente a
um especialista, solicitar a realização de exames ou mesmo
prescrever  medicamentos  ou  outros  tratamentos,  já
encaminhando o paciente para o local de dispensação do
medicamento  ou  realização  do  tratamento  ou  exames
propostos.

Adaptado. Fonte: https://bit.ly/2HFdoJg.

 45  Leia o texto 'Acesso aos serviços do SUS' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, para ter acesso aos serviços de saúde, o usuário do SUS
deve,  preferencialmente,  procurar  o  posto  de  saúde  mais
próximo  de  seu  domicílio.  Se  o  caso  for  de  urgência  ou
emergência, ele deve procurar um pronto-socorro.

II. As informações presentes no texto permitem concluir que,
no  âmbito  do  SUS,  o  paciente  deve  ser  atendido  por  um
médico especialista antes de realizar qualquer consulta com
um clínico geral.
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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.

 46  Leia o texto 'Acesso aos serviços do SUS' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. Após a análise do texto, é possível concluir que a principal
porta de entrada do SUS são os postos de saúde, pois essas
unidades  prestam  importantes  serviços  de  urgência  e
emergência  para  a  população,  especialmente  nas
comunidades  de  baixa  renda.

II.  De acordo com as informações do texto,  pode-se inferir
que,  uma  vez  atendido,  o  médico  poderá  encaminhar  o
paciente para o local de dispensação do medicamento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 47  Leia o texto 'Acesso aos serviços do SUS' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto destaca ser importante que o paciente respeite o
fluxo  de  atendimento  do  SUS  para  garantir  o  tratamento
igualitário entre todos os usuários do serviço.

II.  O  texto  leva o  leitor  a  inferir  que,  uma vez atendido,  o
médico  pode  encaminhar  o  paciente  para  o  local  de
realização do tratamento ou exames propostos.

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 48 a 50

Métodos contraceptivos

O  SUS  oferece  uma  série  de  serviços  que  garantem
acolhimento e sigilo sem discriminação, como o preservativo
m a s c u l i n o  e  f e m i n i n o ,  a  p í l u l a  c o m b i n a d a ,  o
anticoncepcional injetável mensal e trimestral, o dispositivo
intrauterino  com  cobre  (DIU  T  Cu),  o  diafragma,  a
anticoncepção de emergência e a minipílula.

Mas,  vale  lembrar,  que  o  uso  do  preservativo  não  serve
somente para evitar gravidez. É fundamental utilizá-los para
prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST),
causadas  por  vírus,  bactérias  ou  outros  microrganismos,
transmitidas,  principalmente,  por  meio  do  contato  sexual
sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma
pessoa que esteja infectada.

A transmissão de uma IST também pode acontecer, ainda,
da mãe para a criança durante a gestação, no parto ou na
amamentação.  Por  isso,  o  acompanhamento  pré-natal
assegura o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto
de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde
materna,  inclusive abordando aspectos psicossociais e as
atividades educativas e preventivas.

Adaptado. Fonte; https://bit.ly/35DXmb1.

 48  Leia o texto 'Métodos contraceptivos' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a inferir que as infecções sexualmente
transmissíveis são causadas por vírus, por bactérias ou por
outros  microrganismos.  O  texto  afirma,  ainda,  que  essas
infecções  são  transmitidas,  principalmente,  por  meio  do
contato  sexual  sem  o  uso  de  camisinha  masculina  ou
feminina, com uma pessoa que esteja infectada.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que o SUS oferece uma série de serviços que garantem o
acolhimento  e  o  sigilo  sem  discriminação,  como  o
preservativo  masculino  e  feminino,  o  treinamento  sobre
habilidades  interpessoais  e  o  anticoncepcional  injetável
mensal.

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 'Métodos contraceptivos' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
o  SUS  oferece  recursos  contraceptivos  apenas  para
pacientes  de  baixa  renda,  como o  dispositivo  intrauterino
com  cobre  (DIU  T  Cu),  o  diafragma,  a  anticoncepção  de
emergência, o preservativo masculino e a minipílula.

II. As informações presentes no texto permitem inferir que a
transmissão  de  uma  infecção  sexualmente  transmissível
acontece exclusivamente entre parceiros de sexos opostos,
mediante a atividade sexual consentida.

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.

 50  Leia o texto 'Métodos contraceptivos' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I.  Após a análise do texto, é possível inferir  que o uso do
preservativo não serve somente para evitar gravidez, sendo
fundamental  também  para  evitar  infecções  nos  sistemas
tegumentar e respiratório.

II. As informações presentes no texto permitem inferir que o
acompanhamento pré-natal assegura o desenvolvimento da
gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável,
sem impacto para a saúde materna.
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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.
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RASCUNHO


