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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para os itens de 1 a 10

O Brasil está diante de um novo surto de dengue.1

O número de casos da doença e de mortes dela decorrentes
praticamente dobrou de 2009 para 2010. Em 2009, foram
registrados 489,8 mil diagnósticos positivos da doença e, de4

janeiro a outubro de 2010, registraram-se 936,2 mil novos
casos, período em que a doença levou à morte 592 pacientes.
Em 2009, a dengue matou 312. Onze capitais estão em alerta7

de epidemia e o Ministério da Saúde colocou à disposição dos
municípios cerca de um bilhão de reais para o combate à
moléstia. O próprio ministro reconhece falhas no controle da10

infestação, mas diz ser impossível, hoje, erradicar o Aedes
aegypti, mosquito transmissor da dengue no Brasil. Segundo
ele, a esperança é uma vacina capaz de combater os tipos de13

vírus da dengue. Daqui a quatro ou cinco anos chegaremos a
ela, afirmou. O problema é que, há pelo menos 15 anos,
pesquisadores do mundo todo têm-se empenhado na tarefa e16

ainda não conseguiram colocar no mercado uma vacina.
De acordo com especialistas, o elevado número de

mortes deve-se, principalmente, ao fato de o Brasil conviver,19

desde o início dos anos 90 do século passado, com três tipos de
vírus da dengue, o que aumenta a probabilidade de um
indivíduo ser infectado mais de uma vez e desenvolver a febre22

hemorrágica, versão mais agressiva da doença. A estratégia
mais eficaz para conter a transmissão é eliminar os criadouros
do vetor, que só consegue desenvolver seus ovos na água25

parada e em ambientes quentes.
Rodrigo Martins. Ninguém segura esse mosquito. Internet:
<www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias, à organização sintática e aspectos
gramaticais do texto, julgue os itens que se seguem.

1 O ponto final empregado imediatamente após “pacientes”, na
linha 6, poderia ser corretamente substituído por ponto e
vírgula, desde que feita a devida alteração de maiúscula e
minúscula.

2 Infere-se do texto que as mortes por dengue ocorridas em 2009
e 2010, no Brasil, deveram-se à ocorrência de surtos de dengue
hemorrágica.

3 A forma verbal “dobrou” (R.3) está empregada na terceira
pessoa do singular porque concorda com o termo “número”
(R.2).

4 O termo “período” (R.6) refere-se à expressão “de 2009 para
2010” (R.3).

Relativamente aos sentidos, à organização e à tipologia do texto,
julgue os itens de 5 a 10.

5 Na linha 16, a retirada do acento gráfico empregado em
“têm-se” implicaria erro de concordância.

6 O texto é predominantemente descritivo, conforme comprova
o fato de que nele são elencados os principais aspectos
relacionados ao combate aos tipos de vírus da dengue.

7 A substituição de “erradicar” (R.11) por eliminar traria
prejuízos à coerência do texto.

8 Em “têm-se empenhado” (R.16) e em “deve-se” (R.19), a
partícula “se” é empregada com valor reflexivo.

9 Excelentíssimo Senhor Ministro é o vocativo adequado a ser
empregado em documento oficial dirigido a um ministro de
Estado, tal como o citado no texto, e Vossa Excelência, o
pronome de tratamento apropriado, devendo a forma verbal
que com ele concorda estar flexionada na segunda pessoa do
plural, como sinal de respeito à autoridade — Vossa
Excelência conheceis bem o assunto.

10 Sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência
textual, o último período do texto poderia ser reescrito da
seguinte maneira: A eliminação dos criadouros do mosquito
Aedes aegypti, que só consegue desenvolver seus ovos em
água parada e em ambientes quentes, constitui a forma mais
eficiente de impedir o avanço da transmissão da doença.

Provavelmente, você já viu crianças e até adultos com1

tiques repetitivos que chamam a atenção de todos. Eles não são
simples manifestações de nervosismo: fazem parte de um
distúrbio neuropsiquiátrico, denominado síndrome de Tourette.4

Condição que se instala na infância, essa síndrome é
caracterizada por tiques motores ou vocais com mais de
um ano de duração. Os tiques motores incluem piscar, contrair7

os músculos da face, balançar a cabeça, contrair em trancos os
músculos abdominais ou outros grupos musculares, além de
outros movimentos que parecem propositais, como tocar ou10

bater nos objetos próximos. Os tiques vocais incluem ruídos
não articulados, como tossir, fungar ou limpar a garganta e
outros em que há emissão parcial ou completa de palavras.13

O mais constrangedor — dizer palavrões ou insultos —
aparece em menos de 50% dos casos.

Os critérios para o diagnóstico da síndrome são: tiques16

motores múltiplos e um ou mais tiques vocais devem estar
presentes durante algum tempo, não necessariamente ao mesmo
tempo; os tiques devem ocorrer diversas vezes por dia, quase19

todos os dias ou intermitentemente por um período de pelo
menos três meses consecutivos; o distúrbio não deve surgir
como consequência direta de alguma substância estimulante ou22

de uma condição médica; o quadro deve surgir antes dos
dezoito anos de idade. 

Os tiques costumam ser precedidos por sensações25

premonitórias incômodas, localizadas na mesma região. Há
alguma capacidade de suprimi-los, mas o impulso para
dispará-los torna-se irresistível. No decorrer da vida adulta,28

frequentemente os sintomas vão se amenizando, mas ainda
não foi encontrada uma cura para a síndrome de Tourette.

Drauzio Varella. Tiques incontroláveis. Internet:
<www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens de 11 a 20.

11 Infere-se do texto que a síndrome Tourette, manifestada na
infância ou na adolescência do indivíduo, eventualmente atinge
estágios que podem ser classificados como crônicos.

12 Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o
segundo período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito
da seguinte forma: Eles não são simples manifestações de
nervosismo; fazem parte de um distúrbio neuropsiquiátrico: a
síndrome de Tourette.
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13 Com os devidos ajustes de maiúscula e minúscula, a expressão
“essa síndrome” (R.5), desde que seguida de vírgula, poderia
ser deslocada, sem prejuízo para a correção gramatical ou para
a coerência textual, para o início do período no qual se
encontra.

14 Na linha 18, o emprego de portanto imediatamente antes de
“não necessariamente” manteria a correção gramatical e o
sentido original do período.

15 No trecho “Os tiques costumam ser precedidos por sensações
premonitórias incômodas” (R.25-26), a substituição da
preposição “por” pela preposição de não acarretaria prejuízo
gramatical para o texto.

16 No período “Há alguma capacidade de suprimi-los, mas o
impulso para dispará-los torna-se irresistível” (R.26-28), o
pronome “los”, em ambas as ocorrências, tem como referente
“tiques” (R.25).

17 Conclui-se da leitura do texto que os tiques motores podem
manifestar-se em qualquer parte ou conjunto de partes do
corpo.

18 Sem prejuízo para a correção gramatical ou para a coerência do
texto, o trecho “o distúrbio não deve surgir como consequência
direta de alguma substância estimulante ou de uma condição
médica” (R.21-23) poderia ser reescrito da seguinte forma: a
perturbação não deve ser resultado de reação do organismo a
substância psicoativa ou a condição médica.

19 O termo “trancos” (R.8) é empregado, no texto, com o sentido
de espasmos.

20 As palavras “critérios” e “distúrbio” são acentuadas de acordo
com a mesma regra de acentuação gráfica.

Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Windows, julgue
os itens que se seguem.

21 Para garantir a segurança no computador em uso, deve-se
manter o Firewall do Windows sempre ativado, ação que
assegura o bloqueio de mensagens com anexos com conteúdo
perigoso para o computador e o rastreamento e eliminação de
vírus, além do bloqueio às tentativas de acesso de usuários
remotos e ao recebimento de mensagens de spam.

22 Mediante a formatação de uma unidade de rede no Windows,
é possível restaurar os locais onde estavam armazenados os
arquivos na sua forma original, ação que possibilitaria a
autoconfiguração do sistema e a eliminação de erros
operacionais.

23 O compartilhamento de uso do computador pode ser definido
corretamente por meio de atribuição de permissões ou senhas,
a partir da opção Contas de usuário, no Painel de controle do
Windows XP.

24 Suponha que, em razão de ter gravado, de forma separada,
informações no disco rígido, o computador comece a operar de
forma lenta, requerendo tempo maior que o usual para acessar
os arquivos. Nessa situação, para tornar o computador mais
rápido, recomenda-se a utilização da ferramenta de
desfragmentação.

Com relação aos aplicativos Windows para edição de textos,

planilhas e apresentações, julgue os itens subsequentes.

25 Um índice analítico pode ser inserido no Word para facilitar a

identificação de conteúdos de um documento, sendo

necessárias configurações específicas que atribuam estilos de

títulos como entradas para formar o índice.

26 No Microsoft PowerPoint, conjuntos de eslaides para

apresentação podem ser criados em mesmo tamanho,

respeitando-se as dimensões padrão dos eslaides para que

caibam na tela ou possam ser projetados em superfícies.

27 Para a impressão de uma planilha do Excel, com uma página

de dados, recomenda-se utilizar a opção automática de ajustar

planilha ao tamanho da página, forma de garantir a melhor

disposição dos dados de maneira visível em uma única folha,

independentemente da quantidade de linhas ou colunas que

houver na planilha.

Acerca dos conceitos e aplicações de Internet e intranet,

organização e segurança de informações, julgue os itens a seguir.

28 Salvar páginas acessadas da Web na opção Favoritos do

Internet Explorer constitui forma de acesso direto a essas

páginas, sem que seja necessário estar conectado novamente à

rede para acessar o conteúdo delas.

29 O certificado digital é uma das tecnologias que permite

identificar se um sítio de informações é reconhecido pelos

registradores de domínio da Internet, se seu endereço é válido

e se é garantida a segurança dos usuários que baixarem

arquivos gerados por certificados autoassinados.

30 Uma das formas de se aplicar o conceito de disponibilidade da

informação é por meio da realização de cópias de segurança,

que contribuem para a restauração dos dados ao seu ponto

original (de quando foi feita a cópia), o que reduz as chances

de perda de informação em situações de panes, roubos, queda

de energia, entre outras.

31 O Internet Explorer oferece a opção de acesso aos arquivos

locais do computador do usuário para que possam ser

enviados, por meio de FTP, a outros destinos da rede,

incluindo-se destinatários de email, e permite também outras

formas de transferência de dados, como o SNMP.

32 O uso da ferramenta Histórico, disponível no Internet Explorer,

permite acesso a senhas salvas, sítios visitados e cookies, entre

outras opções.
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Procedimentos ambulatoriais do Sistema Único de Saúde
(SUS) aprovados em 2005, por tipo de prestador (em milhões)

procedimento
tipo de prestador

total
público privado

exames ultrassonográficos * * *

ressonância magnética 0,1 0,2 0,3

tomografia computadorizada 0,5 0,7 1,2

total 6,9 4,6 11,5

Indicadores sociodemográficos e de saúde no

Brasil, em 2009 – IBGE (com adaptações).

Na tabela acima, que apresenta as quantidades de alguns

procedimentos ambulatoriais do SUS, algumas informações foram

suprimidas. Considerando que cada um desses procedimentos tenha

gerado um único laudo, é correto afirmar que a probabilidade de

que um dos laudos, selecionado ao acaso, relate procedimento

33 efetuado em estabelecimento privado e que não seja de

ressonância magnética é superior a 0,4.

34 efetuado em estabelecimento privado é inferior a 0,37.

35 referente a exame ultrassonográfico é superior a 0,85.

Julgue os seguintes itens, relativos a lógica proposicional e lógica

de argumentação.

36 Considera-se válido o seguinte argumento: “O universo é

finito. O homem é um explorador. Todo explorador é um

viajante. Consequentemente, em 2290 o homem já terá

explorado todo o universo.”

37 A sentença “Em 10 anos comprarei uma casa” é uma

proposição simples.

38 Considera-se válido o seguinte argumento: “Se Marcos usa

óculos, então Roberto gosta de tango. Se Marcos não usa

óculos, então Márcia dança samba. Márcia não dança samba.

Logo, Roberto gosta de tango.”

39 São equivalentes as proposições “Se Ana ama Roberto e Maria

ama João, então Sílvia ama Paulo” e “Ou Ana não ama

Roberto ou Maria não ama João, ou Sílvia ama Paulo”.

40 A sentença “Jane, Roberto e seus dois filhos fizeram uma

viagem pelas praias da Bahia, de Sergipe e de Alagoas” é uma

proposição composta.

41 A tabela-verdade de uma proposição composta tem, no

mínimo, três colunas.

RASCUNHO
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A Organização Mundial de Meteorologia (OMM), ligada

à Organização das Nações Unidas (ONU), alertou que o calor

extremo de 2010 é uma prova de que o aquecimento global está

em curso, e a tendência é de que o problema se agrave. Segundo

a OMM, 2010 foi o ano mais quente da década mais tórrida

registrada na história. O ano passado foi marcado por desastres

climáticos e 2011 começa com um cenário semelhante.

O Globo, 21/1/2011, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

amplitude do tema por ele abordado, julgue os próximos itens.

42 A preocupação com o meio ambiente é típica da civilização

contemporânea, tendo surgido ainda nos primórdios da

Revolução Industrial. Assim, os movimentos ecológicos

atuantes neste início do século XXI apenas aprofundam uma

tendência em marcha nos últimos dois séculos.

43 Uma das mais recorrentes críticas dirigidas à ONU baseia-se

no fato de que a maior instituição multilateral do mundo,

mencionada no texto, ao se preocupar excessivamente com as

questões políticas e com os problemas da paz e da segurança

internacionais, passa ao largo de temas fundamentais para

a vida contemporânea, como ciência, cultura, educação,

alimentação, saúde e meio ambiente.

44 Entre os elementos naturais mais indispensáveis à vida, a

água potável tende a escassear, em decorrência do uso

descontrolado e das agressões ao meio ambiente. Em algumas

áreas do planeta isso já é uma realidade e há quem diga que,

em um futuro não muito distante, a disputa pela água poderá

levar inclusive a conflitos.

45 A questão do aquecimento global mobiliza pesquisadores e

centros de investigação científica nas diversas regiões do

planeta, e há, hoje, inegável consenso quanto à gravidade do

problema, o que salvaguarda os estudos relativos a esse tema

de interesses outros que não sejam os estritamente científicos.

Ordenamento jurídico-político da nova realidade histórica
brasileira, nascida com o fim do ciclo autoritário que vigorou no
país por duas décadas, a partir do golpe de 1964, a Constituição de
1988 — a Constituição cidadã, como queria Ulysses Guimarães —
tratou de registrar, no título relativo à ordem social, as condições
gerais que devem nortear a oferta dos serviços de saúde. Ela
começa por definir a saúde como 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. É a partir das determinações constitucionais
que se organizou o SUS. 

Tendo por referência inicial essas observações, e considerando as
normas legais que envolvem o SUS, notadamente os aspectos
relativos à gestão em saúde e à gestão participativa do próprio
sistema, julgue os itens seguintes.
46 A Política Nacional de Humanização, o HumanizaSUS,

estimula a implantação de práticas de humanização e a
troca solidária de experiências recíprocas entre gestores,
profissionais de saúde e cidadãos. Entre outras ações, o
HumanizaSUS oferece cursos e oficinas, além de certificar
experiências bem-sucedidas de humanização no setor.

47 A conferência de saúde, uma das instâncias colegiadas do
SUS, se reúne ordinariamente a cada quatro anos, com
representantes de diversos segmentos sociais, para avaliar a
situação da saúde e propor diretrizes para a formulação da
política de saúde para o país.

48 O modelo adotado pelo Brasil pretende que ações e serviços
públicos de saúde estejam integrados em rede regionalizada e
hierarquizada, constituindo um sistema único que se alicerça
na descentralização, no atendimento integral e na participação
da comunidade.

49 No Brasil, apesar de algumas unidades da Federação, a
exemplo do estado do Espírito Santo, imporem amplas
restrições à participação da iniciativa privada na assistência
à saúde, há previsão de destinação de recursos públicos para
as instituições privadas com fins lucrativos em casos de
calamidade pública.

50 Os recursos do Fundo Nacional de Saúde são alocados como
despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, sendo
vedada sua transferência, sob qualquer rubrica, aos estados e
aos municípios.

RASCUNHO


