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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Todo ponto de vista é a vista de um ponto

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê 
com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés 
pisam.

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender 
como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e 
qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma 
releitura.

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 
compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem 
olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que 
experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como 
assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o 
animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação.

Sendo assim, fica evidente que cada leitor é um coautor. 
Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque 
compreende e interpreta a partir do mundo que habita.

(Leonardo Boff. A águia e a galinha. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p9-10)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, é possível
concluir que, ao afirmar que “todo ponto de vista é a
vista de um ponto”, o autor pretende dizer que:
a) a diversidade de leituras que as pessoas fazem de um 

mesmo texto está relacionada com a falta de padrão na 
escolarização recebida.

b) a leitura é um processo ativo à medida que cada 
leitor, diante de um texto, leva em consideração suas 
experiências e visões de mundo.

c) considera-se que a pluralidade de leitura empobrece o 
texto impedindo que o sentido inicialmente pretendido 
seja apreendido.

d) só é possível ler e compreender um texto de modo 
homogêneo, já que os leitores habitam o mesmo mundo, 
a Terra.

2) A expressão “Sendo assim” que introduz o último 
parágrafo cumpre papel coesivo apresentando o valor 
semântico de:
a) explicação
b) retificação
c) conclusão
d) oposição

3) Ao afirmar que “cada leitor é coautor” (4°§), com a 
palavra em destaque o autor sugere que o leitor é:
a) dispensável ao sentido do texto
b) subjugado pelas opiniões do autor
c) responsável pela construção do texto
d) parceiro na produção de sentido

Texto II

(fonte:http://horarural.blogspot.com.br/2013/07/charge-do-dia-ainda-restam-
lembrancas.html) 
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4) O texto II explora a questão proposta pelo texto I através 
de uma situação concreta. Considerando essa relação 
entre textos, é correto afirmar que:
a) a neve, enquanto fenômeno natural, não deveria 

propiciar percepções distintas, mas gerar um só 
resultado.

b) a mesma experiência produz reações diferentes em 
função da realidade de quem a vivência.

c) a variação de opiniões é algo tipicamente humano 
e sempre independe da observação da realidade 
experimentada.

d) a diferença de experiência retratada pela charge é 
resultado da pluralidade de visões do leitor.

5) A charge emprega duas situações distintas e, nas falas, 
faz uso de um paralelismo de construções. A distinção, 
nessas falas, é marcada pelo emprego de duas palavras 
que, contextualmente, são:
a) antagônicas
b) polivalentes
c) equivalentes
d) complementares

________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO________
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6) Paulo tinha R$ 72,00 e gastou — com lazer e a metade

5
do que tinha com alimentação. Desse modo, o valor 
que sobrou para Paulo foi:
a) R$ 17,20
b) R$21,60
c) R$7,20
d) R$50,40

7) O valor à vista de um produto é R$ 150,00 e Carlos o 
comprou por R$ 172,50, pagando juros sobre o valor à 
vista. Nessas circunstâncias, a taxa percentual de juros 
pagos por Carlos é de:
a) 11,5%
b) 15%
c) 22,5%
d) 17,5%

8) Os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9.....  apresentam uma
sequência lógica. Nessas condições o décimo primeiro 
termo da sequência é:
a) 64
b) 11
c) 13
d) 128

9) De acordo com a lógica de proposições a negação da 
frase “Os carros são velozes e as bicicletas não são de 
três rodas” é:
a) Os carros não são velozes e as bicicletas são de três 

rodas.
b) Os carros são velozes ou as bicicletas não são de três 

rodas.
c) Os carros não são velozes ou as bicicletas não são de 

três rodas.
d) Os carros não são velozes ou as bicicletas são de três 

rodas.

10) Para percorrer a distância entre duas cidades a 
velocidade média é de 90 km/h e o tempo gasto é de 4 
horas. Se a velocidade média fosse de 60 km/h, então 
o tempo necessário para percorrer a mesma distância 
seria de:
a) 6 horas.
b) 5 horas e meia.
c) 2 horas e quarenta minutos.
d) Mais de 6 horas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11) Considerando a Lei n° 13.331/2001, analise os itens 
abaixo que tratam da saúde ambiental e competências 
da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a 
alternativa correta:
I. A atenção à saúde do trabalhador no setor público e 

privado, do mercado formal e informal, compreende as 
ações individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito 
do SUS, abrangendo a informação aos trabalhadores e 
às entidades sindicais quanto à situação de saúde e das 
condições de riscos no ambiente de trabalho.

II. Os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica 
manterão fiscalização e controle das atividades 
desenvolvidas nos ambientes de trabalho, que, direta 
ou indiretamente ocasionem ou possam vir a ocasionar 
risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida.

III. Não compete ao SUS participar da normatização, 
fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas e 
privadas.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

12) Tomando por base a Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei.

b) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho, não compete ao SUS.

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

d) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos.

13) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, EXCETO:
a) Reorientação da Atenção Básica pela estratégia da 

Saúde da Família.
b) Universalidade.
c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral.
d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie.

14) O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Essa legislação define as portas de entrada do SUS. 
Entre essas não se inclui:
a) Serviços de atenção psicossocial.
b) Serviços especiais de acesso aberto.
c) Serviços de atenção primária.
d) Ambulatórios médicos de especialidades.

15) Considerando o estatuto da criança e do adolescente, 
analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa 
correta:
I. Sistema Único de Saúde promoverá programas de 

assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.

II. A parturiente será atendida preferencialmente pelo 
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.

III. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
1a: O exercício da cidadania, como gozo de direitos e 

desempenho de deveres, deve pautar-se por contornos 
éticos: o exercício da cidadania deve se materializar 
na escolha da melhor conduta tendo em vista o bem 
comum, resultando em uma ação moral como expressão 
do bem.

2a: Imutabilidade e validade universal são características 
da ética.

a) Ambas estão incorretas
b) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
c) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
d) Ambas estão corretas

17) Considerando as normas constitucionais concernentes 
a administração pública e aos servidores públicos, 
assinale a alternativa incorreta:
a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical.
b) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público.

c) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo 
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Legislativo e Poder Judiciário.

d) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica.

18) Os termos Arial e Times New Roman são, 
respectivamente, em um editor de texto do tipo 
Microsoft Word, categorizados como sendo:
a) duas opções para gravar um arquivo.
b) dois menus para seleção de letras.
c) dois tipos de fonte.
d) tipos para correção ortográfica.

19) Na manipulação de células em planilhas eletrônicas é 
muito comum o uso do termo “mesclar células”. Esse 
termo tem como significado:
a) processar geometricamente duas ou mais células 

adjacentes na horizontal, ou na vertical, calculando o 
espaço ocupado por essas células em centímetros 
quadrados.

b) juntar duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou 
na vertical, tornando-as uma única célula maior.

c) adicionar matematicamente duas ou mais células 
adjacentes na horizontal, ou na vertical, totalizando 
seus valores em uma única célula.

d) classificarduas ou mais células adjacentes na horizontal, 
ou na vertical, em ordem alfabética ou numérica, da 
menor para a maior.
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20) Conjunto de teclas muito utilizado em Sistemas 
Operacionais para a mudança entre as diversas janelas 
abertas:
a) Alt + Ctrl
b) Ctrl + Tab
c) Shift + Ctrl
d) Alt + Tab

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

21) Em biossegurança a desinfecção de superfícies do 
ambiente de serviços de saúde (hospitais, ambulatórios, 
clinicas, etc.) tem como finalidade reduzir e prevenir 
a disseminação de microrganismos patogênicos 
responsáveis por disseminar infecções, assim como 
evitar uma possível contaminação cruzada. Sobre os 
princípios básicos para a limpeza e desinfecção de 
superfícies está INCORRETO o que se afirma em:
a) Para a limpeza de pisos das áreas internas dos serviços 

de saúde, não deve ser adotada a varredura úmida, por 
propiciar acúmulo de umidade nas superfícies e por 
propiciar o desenvolvimento de microrganismos. Dessa 
forma, deve ser adotada apenas a varredura a seco.

b) Os produtos saneantes utilizados para a desinfecção 
de superfícies devem estar devidamente registrados ou 
notificados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

c) Em serviços de saúde, as superfícies podem ser 
compreendidas, dentre outros, em mobiliários, paredes, 
portas, maçanetas e luminárias.

d) Todos os equipamentos utilizados na desinfecção 
de superfícies deverão ser limpos a cada término da 
jornada de trabalho.

22) Sobre os diferentes processos existentes que tem como 
objetivo destruir, inibir ou eliminar microrganismos 
presentes em objetos e superfícies, o procedimento 
que se caracteriza como o processo físico ou químico 
pelo qual são destruídas todas as formas microbianas, 
inclusive os esporos bacterianos, denomina-se:
a) Limpeza.
b) Esterilização.
c) Desinfecção.
d) Detoxificação.

23) Em biossegurança são utilizados diversos agentes 
químicos como parte dos procedimentos de 
desinfecção e esterilização em estabelecimentos de 
saúde e indústrias. Dessa forma se faz necessário o 
conhecimento das características desses produtos para 
se ter subsídios que permitam a escolha correta dos 
produtos, evitando seu uso inadequado e interferindo 
na qualidade de determinados procedimentos e 
produtos. Dentre os agentes químicos utilizados para 
desinfecção e esterilização, e que dependendo de sua 
concentração possuem atividade antimicrobiana contra 
esporos bacterianos estão, EXCETO:
a) Peróxido de hidrogênio.
b) Ácido peracético.
c) Glutaraldeído.
d) Compostos quaternários de amónio.

24) Em vigilância sanitária os riscos à saúde podem 
ser classificados em cinco tipos: Ambientais, 
Institucionais, Sociais, Ocupacionais e latrogênicos, 
também denominados riscos sanitários. Dentre os 
riscos à saúde, assinale a alternativa que apresenta 
exemplo de risco latrogênico:
a) Derramamento de produtos tóxicos em corpos d’água.
b) Condições precárias de higiene em creches e escolas.
c) Alimentos comercializados fora do prazo de validade.
d) Instrumentos infectados em consultório dentário.

25) De acordo com a Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), os materiais perfurocortantes 
e escarificantes (resíduos do Grupo E) devem ser 
descartados adequadamente de forma a evitar 
ferimentos físicos e/ou possível contaminação por 
agentes patogênicos a seus manipuladores. Sobre o 
descarte correto dos perfurocortantes está CORRETO 
o que se afirma em:
a) Antes do procedimento de descarte, as agulhas 

descartáveis devem ser reencapadas manualmente e 
descartadas juntamente com as seringas.

b) As agulhas e seringas resultantes de atividades de 
vacinação com microrganismos vivos ou atenuados 
não necessitam ser submetidas a tratamento específico 
antes da disposição final.

c) Os materiais perfurocortantes devem ser descartados 
separadamente no local de sua geração, imediatamente 
após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes, 
rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, 
com tampa e devidamente identificados, sendo 
expressamente proibido o esvaziamento desses 
recipientes para o seu reaproveitamento.

d) Os recipientes destinados para o descarte de 
resíduos perfurocortantes devem ser obrigatoriamente 
descartados somente após terem seu volume totalmente 
preenchido, não devendo haver espaços vazios em seu 
interior.

26) A Vigilância em Saúde, de forma abrangente, é composta 
por ações de vigilância que promovem, por exemplo, 
prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, 
visando a manutenção da saúde da população. Dentre 
as ações pertinentes à abrangência da Vigilância em 
Saúde estão:
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. Vigilância da situação de saúde da população.
II. Vigilância de populações expostas a riscos ambientais 

em saúde.
III. Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção 

e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse 
a saúde.

IV. Vigilância da saúde do trabalhador.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Todas as afirmativas.

27) Os profissionais que atuam direta ou indiretamente, em 
quaisquer atividades onde existe o risco à exposição a 
materiais biológicos, podem correr o risco de exposição 
ocupacional a esses materiais. Dentre os tipos de 
exposições ocupacionais, assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo de exposição percutânea:
a) Respingo de líquido amniótico nas mucosas da boca.
b) Respingos de sangue ou material potencialmente 

infeccioso nos olhos.
c) Ferimento ocasionado acidentalmente por picada de 

agulha contaminada.
d) Contado de sangue contaminado na pele de mãos com 

dermatite.

28) Pode-se considerar que dentre as boas práticas em 
biossegurança estão:
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. Treinamento e uso de técnicas assépticas.
II. A utilização de equipamentos protetores adequados 

(máscaras, luvas, botas, jalecos, etc.), que não elevem 
ser usados fora das áreas de trabalho.

III. Esterilização adequada dos restos de material 
potencialmente infectantes antes de seu descarte.

Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas II e III.
c) Apenas as afirmativas I e III.
d) Todas as afirmativas.
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29) Em epidemiologia, são atribuídos conceitos sobre as 
propriedades que um agente patogênico possui para 
produzir determinada infecção ou doença. Dentre esses 
conceitos, o que diz respeito a capacidade de invasão e 
multiplicação de um agente patogênico no hospedeiro, 
denomina-se:
a) Infectividade.
b) Virulência.
c) Letalidade.
d) Patogenicidade.

30) Em epidemiologia as doenças são classificadas de 
acordo com seu reservatório. As doenças em que as 
transmissões são restritas apenas entre os seres 
humanos, denominam-se:
a) Arboviroses.
b) Antroponoses.
c) Antropozoonoses.
d) Fitonoses.

31) Qualquer ser humano, animal, planta, solo, ou outra 
matéria inanimada, em que vive e se multiplica um 
agente infeccioso e do qual esse depende para 
sobreviver e reproduzir-se de modo que possa ser 
transmitido para um potencial hospedeiro suscetível, é 
denominado reservatório. Dentre as doenças listadas 
abaixo, assinale a alternativa que apresenta a doença 
em que apenas o ser humano é reservatório:
a) Leptospirose.
b) Doença de Chagas.
c) Rubéola.
d) Hantavirose.

32) Dentre as doenças ocasionadas por veiculação hídrica 
(transmitidas por água contaminada) estão, EXCETO:
a) Gastroenterite.
b) Leishmaniose visceral.
c) Hepatite A (HAV).
d) Shigelose.

33) A dengue é uma doença ocasionada por um Arbovírus 
do gênero Flavivirus, que é transmitido ao homem 
através da picada de mosquitos do gênero Aedes, 
sendo a espécie Aedes aegyptl a mais importante na 
transmissão da doença nas Américas. No Brasil há 
referências de epidemias desde o século XIX. Desde 
então, a dengue vem ocorrendo de forma continuada, 
intercalando-se com a ocorrência de epidemias, 
ocasionando um dos principais problemas de saúde 
pública. Sobre a epidemiologia da Dengue, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. A larvas do mosquito Aedes aegypti se desenvolvem 

somente em água limpa sem nenhuma matéria orgânica, 
tornando-se importante eliminar qualquer reservatório 
de água limpa para romper seu ciclo reprodutivo.

II. No combate a proliferação do Aedes aegypti, o ato 
de secar os reservatórios de água parada por si só 
não elimina a possibilidade de sua reprodução, faz- 
se necessário também realizar a limpeza adequada 
desses reservatórios, pois os ovos do mosquito podem 
sobreviver por um determinado período sem a presença 
de água.

III. A Dengue possui um padrão sazonal de incidência que 
coincide com o verão, devido a maior ocorrência de 
chuva e aumento de temperatura nesta estação.

IV. As fêmeas do Aedes aegypti fazem a postura dos 
ovos nas paredes internas dos depósitos que servem 
como criadouros, próximos à linha d’água, mas não 
diretamente sobre água.

Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
d) Todas as afirmativas.

34) Além da Dengue, o mosquito Aedes aegypti também é 
responsável por transmitir:
Analise as alternativas e assinale a INCORRETA.
a) Chikungunya.
b) Febre amarela.
c) Malária.
d) Zika Vírus.

35) O larvicida biológico que vem sendo utilizado no 
combate às larvas do mosquito Aedes aegypti em 
alguns municípios brasileiros é produzido através da 
bactéria:
a) Bacillus thuríngiensis israelensis.
b) Bacillus weihenstephanensis.
c) Bacillus pseudomycoide.
d) Bacillus subtilis Ehrenberg.

36) Dentre os indicadores de saúde utilizados para avaliar 
as condições de saúde populacional, os indicadores 
que são utilizados para avaliar as taxas de ocorrência 
e o comportamento das doenças e seus agravos a uma 
população exposta, denominam-se:
a) Indicadores de mortalidade.
b) Indicadores de morbidade.
c) Indicadores de transcendência.
d) Indicadores de severidade.

37) O Sistema de Informação que é utilizado em Vigilância 
em Saúde que, dentre outros, é utilizado para o 
acompanhamento e investigação de casos de doenças 
(por ex. aids, hepatites virais, etc.), controlando o 
registro e o processamento desses dados em todo o 
território nacional, denomina-se:
a) Sistema de Informação de Agravos de Notificação -  

SINAN.
b) Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional -  SISVAN.
c) Sistema Nacional de Mortalidade -  SIM.
d) Sistema de Informação de Atenção Básica -  SIAB.

38) São condições consideradas inadequadas em 
saneamento básico, EXCETO:
a) Coleta de esgotos, não seguido de tratamento, com 

lançamento direto em rios.
b) Destinação final dos resíduos em lixão a céu aberto 

próximo a corpos d’água.
c) Utilização de cisterna de captação de água de chuva 

para consumo humano sem segurança sanitária.
d) Fornecimento de água potável, dentro dos padrões de 

potabilidade, por rede de distribuição.
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39) As boas práticas de higiene na manipulação de 
alimentos são fundamentais em setores alimentícios 
e constituem um dos fatores fundamentais em saúde 
pública. Dessa forma, dentre as ações que devem ser 
observadas no campo da higiene dos alimentos, estão: 
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. As frutas, verduras e legumes que serão consumidos 

crus devem ser lavados, mas não necessitam de 
desinfecção.

II. Os alimentos preparados devem estar acima de 60°C, 
no máximo por 6 (seis) horas, quando forem colocados 
no balcão térmico (conservação a quente).

III. Os funcionários que apresentarem diarréia, assim como 
os que estiverem acometidos de infecções pulmonares 
ou faringites não podem manipular alimentos, devendo 
ser afastados para outras atividades de forma a evitar a 
contaminação dos alimentos.

IV. As carnes cruas de aves e suínos, por serem carnes 
brancas, podem ser manipuladas com os mesmos 
utensílios, sem a necessidade de higienização das 
mãos entre sua manipulação.

V. Os alimentos submetidos ao descongelamento 
devem ser mantidos sob refrigeração se não forem 
imediatamente utilizados, não devendo ser congelados 
novamente.

Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
b) Apenas as afirmativas II, III e V.
c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V.
d) Apenas as afirmativas III, IV e V.

40) Dentre os objetivos da visita domiciliar por agente de 
inspeção de saneamento está a promoção da saúde, 
prevenção de doenças, monitoramento de grupos de 
risco e vigilância sanitária. Dentro dessa premissa 
pode-se dizer que, dentre outros objetivos, o agente de 
inspeção durante a visita domiciliar deve:
Analise as alternativas e assinale a correta:
a) Prestar auxílio somente ao membro que necessita 

de ajuda, não sendo relevante auxiliar o restante dos 
membros familiares.

b) Efetuar somente a busca ativa de doenças 
infectocontagiosas.

c) Realizar inspeção apenas nos ambientes internos das 
residências para a verificação de possíveis fatores de 
risco individuais ou coletivos.

d) Auxiliar no controle e prevenção de doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, através de ações 
de promoção da saúde e educação sanitária.
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