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• Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• 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, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e
de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1

Demorou, mas finalmente o combate ao papiloma vírus1

humano (HPV) entrou na ordem do dia e está sendo estudada a
adoção de medidas concretas nesse sentido pelo poder público. Como
existe vacina contra essa doença, que causa a morte de milhares de4

homens e mulheres por ano, essas são providências que já deveriam
ter sido tomadas. Há estudos que comprovam que de 50% a 80% das
mulheres sexualmente ativas — e homens, em porcentagem menor —7

são infectadas por um ou mais dos vários tipos de HPV. A maioria
das infecções é combatida espontaneamente pelo organismo, mas
uma parte razoável se transforma em tumor canceroso.10

Estimam-se em mais de 18.400 os novos casos da doença
e em 4.800 as mortes que ela provoca por ano. 

Editorial, O Estado de S. Paulo, 17/3/2013 (com adaptações).

Assinale a opção em que a reescrita do trecho do texto está correta.

A “Há estudos (...) HPV” (R.6-8): Acerca de 50% a 80% das mulheres
sexualmente ativas — e homens, numa porcentagem menor — são
infectadas por um ou mais dos vários tipos de HPV, e há estudos que
comprovam isso.

B “A maioria (...) canceroso.” (R.9-10): Uma parte razoável das
infecções transforma-se em tumor canceroso, enquanto a maioria
delas é combatida espontaneamente pelo organismo.

C “Estimam-se (...) por ano” (R.11-12): É estimado em mais de 18.400
os novos casos da doença e em 4.800 as mortes que ela provoca
por ano.

D “Demorou (...) público” (R.1-3): Entrou na ordem do dia e estão
sendo estudadas, a adoção de medidas concretas pelo poder público
no combate ao papiloma vírus humano (HPV).

E “Como (...) tomadas” (R.3-6): Essas são providências que já deveriam
ter sido tomadas, embora existe vacina contra essa doença, que causa
a morte de milhares de homens e mulheres por ano.

QUESTÃO 2

Cada uma das opções abaixo apresenta uma adaptação de trecho do jornal
Zero Hora (RS), de 19/3/2013. Assinale a opção gramaticalmente correta
em relação à concordância. 

A A ausência merece, de fato, ser registrada, mas sem euforia. Há pelo
menos uma década e meia, o Brasil vêm reduzindo o contingente de
pessoas em situação de miséria, com o suporte decidido de políticas
governamentais.

B O Brasil próspero, que propicia ascensão social a milhões de pessoas,
modernizam-se e atrai investidores, deve percorrer um longo
caminho até deixar de ser o mesmo país que ainda sonega saúde e
educação, em especial às camadas mais pobres da população.

C A perspectiva de combate à miséria dispõem de mais um argumento
a favor dos otimistas. Um estudo da Universidade de Oxford
demonstra que a pobreza extrema está diminuindo significativamente
em países do Terceiro Mundo e poderá até mesmo ser erradicada
num período de 20 anos.

D O levantamento, em 22 nações, concluiu que em 18 delas houve
redução do que se define como “pobreza multidimensional”, um
indicador que abrange não só renda, mas saúde, educação e
segurança, além das condições gerais de habitação e alimentação.

E Para o Brasil, a informação mais significativa é a de que o país não
consta do estudo, por terem superado as condições de precariedade
social que justifica a inclusão de outras nações.

QUESTÃO 3

Aproxima-se rapidamente de 100 mil o número1

de casos confirmados de dengue em Minas este ano,
segundo os registros oficiais. Em Belo Horizonte, nos
primeiros 77 dias do ano, os números da Secretaria4

Municipal de Saúde são alarmantes: mais de 10 mil
notificações com quase 2,5 mil confirmações da doença.
A população da capital tem motivos ainda maiores para7

temer a ocorrência de uma epidemia severa da dengue
este ano. É que o número de infectados pelo mosquito
Aedes aegypti pode ser muito mais elevado do que os da10

contabilidade das autoridades sanitárias.
Embora não se disponha de estatísticas

confiáveis fora do circuito oficial, são inúmeros os13

relatos de médicos que atendem em hospitais
particulares dando conta de que a procura por
atendimento a sintomas característicos da dengue16

aumentou muito nos últimos dias e nem sempre o
registro detalhado dos casos é anotado e notificado às
autoridades. 19

O Estado de Minas, 19/3/2013 (com adaptações).

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção correta.

A Na linha 5, o emprego do sinal de dois-pontos depois de
“alarmantes” indica a inserção subsequente de uma
enumeração de itens.

B A eliminação de “do” em “mais elevado do que” (R.10)
prejudica a correção gramatical do período.

C Afeta-se a correção gramatical do período ao se
substituir “se disponha de” (R.12) por estejam
disponíveis. 

D O emprego do sinal indicativo de crase em “notificado
às autoridades” (R.18-19) justifica-se porque “notificado”
exige complemento antecedido pela preposição “a” e
“autoridades” admite artigo definido feminino plural.

E Em “Aproxima-se” (R.1), o pronome “se” indica que o
sujeito da oração é indeterminado.

QUESTÃO 4

Ninguém precisava esperar um surto da doença1

para agir contra ela. Mesmo o pessoal menos experiente
do setor conhece a sazonalidade da reprodução do
mosquito e a inércia de parte da população, que descuida4

da água empoçada, do lixo atirado nos lotes vagos e dos
vasos de plantas domésticas transformados em milhares
de berçários para os filhotes do Aedes aegypti.7

Editorial, O Estado de Minas, 19/3/2013.

No texto, é correto afirmar que a vírgula após “empoçada”
(R.5) isola

A elementos de mesma função sintática componentes de
uma enumeração.

B oração subsequente de natureza explicativa.
C aposto explicativo.
D adjunto adverbial de modo.
E oração subordinada subsequente.
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QUESTÃO 5

Em cada uma das opções abaixo é apresentada uma adaptação de

trecho do jornal Folha de S. Paulo, de 19/3/2013. Assinale a opção

em que o trecho é de natureza dissertativa.

A Em Messias Targino, a 330 km de Gostoso, Giovani Paiva

passou a ser o Rei do Pastel, que vende a R$ 0,75 a unidade.

“Se tivesse capital de giro, montaria filial e ampliaria o

cardápio”, disse o neoempresário.

B O que esses nordestinos têm em comum, além da força de

trabalho e de vontade, é a condição de oriundos do programa

Bolsa Família.

C Recentemente muitos beneficiários do programa Bolsa Família

começaram negócio próprio e passaram a não depender mais

do auxílio do governo.

D Felipe dos Santos tornou-se eletricista. O negócio foi tão bem

em São Miguel do Gostoso (RN) que ele já carregava escada

e ferramentas em uma motocicleta, não mais a pé.

E A ex-sacoleira Silvana da Silva abriu um mercadinho na

mesma cidade. Para bater a concorrência, passou a abrir às 5 h

30 min e só fechar às 20 h.

QUESTÃO 6

Não se conhece ao certo quantos favorecidos pelo Bolsa

Família — que hoje alcança cerca de 13,5 milhões de famílias —

já encontraram a porta de saída, isto é, deixaram de depender do

complemento de renda. Sabe-se, porém, que, entre os cerca de

2,6 milhões de microempreendendores individuais registrados no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, pouco mais de 9% já

receberam o benefício.

Trata-se de um número pequeno, por certo. Mas é

suficiente para levantar sérias dúvidas contra o muito difundido

preconceito de que muita gente preferiria ficar sem emprego, ou só

trabalhar no mercado informal, para seguir recebendo os R$ 145

mensais (transferência média do Bolsa Família).

Folha de S.Paulo, 19/3/2013.

Em relação às ideias e informações do texto acima, assinale a opção

correta.

A A ideia de que quem recebe o Bolsa Família prefere não ter

um emprego é questionável.

B A tendência é que todos os favorecidos pelo bolsa Família se

tornem microempresários.

C Não há microempreendedores entre os que foram beneficiários

do programa Bolsa Família.

D Mais de 15% dos microempreendedores individuais já

pertenceram ao programa Bolsa Família.

E Nenhum favorecido do Bolsa Família, até hoje, deixou de

depender do auxílio do governo.

QUESTÃO 7

A medida que foi adotada pela Agência Nacional de1

Saúde Suplementar para disciplinar e tornar transparentes as

razões das frequentes recusas, pelas operadoras de planos de

saúde, de autorizações de procedimentos médicos é mais um4

passo importante para a defesa dos interesses dos clientes

dessas empresas. As novas regras, constantes de resolução que

entra em vigor em 7 de maio, atacarão um dos problemas que7

mais afligem os 62 milhões de brasileiros que pagam caro para

ter um serviço médico de melhor qualidade do que o oferecido

pela rede de saúde pública.10

O Estado de S.Paulo, 20/3/2013.

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A A substituição de “constantes de” (R.6) por integrantes de

prejudica a correção gramatical do período.

B O trecho “que pagam caro” (R.8) tem natureza explicativa, e

por isso não é antecedido por vírgula.

C As duas ocorrências de “para” (linhas 2 e 5) estabelecem

relações de naturezas diferentes.

D A expressão “As novas regras” (R.6) refere-se à mesma ideia

que “A medida que foi adotada” (R.1). 

E A expressão “dessas empresas” (R.6) poderia estar no singular,

sem prejuízo para os sentidos do texto.

QUESTÃO 8

A água é um bem público, mas também é um bem1

econômico. O país que importa soja do Brasil está comprando

também a quantidade de água consumida para produzir esse

alimento. Por isso, o Brasil é um dos maiores exportadores de4

água virtual. Isso precisa ser considerado por todos, inclusive

pelos cidadãos. Para produzir um quilo de carne de boi, são

gastos 15 mil litros de água.7

Jornal O tempo (MG), 22/3/2013.

Depreende-se das informações do texto que “água virtual” (R.5) é 

A aquela presente na embalagem dos produtos exportados, mas

não contabilizada.

B a quantidade desperdiçada no preparo e no consumo dos

alimentos.

C aquela desviada dos mananciais de forma ilegal pelos

comerciantes.

D a economizada pelo agricultor na manutenção da sua lavoura.

E a utilizada na produção alimentícia e contabilizada no preço

final dos produtos alimentícios.
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QUESTÃO 9

As opções a seguir são adaptações de trechos de um texto do jornal
O Tempo (MG), de 22/3/2013. Assinale a opção gramaticalmente
correta.

A O desmatamento e a urbanização acelerados, com a
consequente poluição, torna crescente a degradação dos
suprimentos. Continuando esse processo, estima-se que, em
50 anos, a água será um bem raro para metade da população
mundial.

B Há necessidade de serem adotadas por governos, empresas e
cidadãos, práticas econômicas no uso da água, com
preservação dos mananciais, racionalidade no manejo, redução
do desperdício, despoluição dos depósitos e incremento da
reutilização.

C Não há meio mais eficiente, para convencer a sociedade da
urgência desses procedimentos que a escacez. Providências
têm sido tomadas. Desde 1997, o Brasil tem sua Lei das Águas,
estabelecendo uma política nacional de recursos hídricos.

D Apesar de dois terços do planeta serem cobertos de água,
apenas 0,008% dela é potável. Grande parte está degradada
pela ação humana. O que sobra então é um bem à cujo acesso
a população cada vez mais terá dificuldade.

E Cada ser humano precisa de 110 litros de água por dia para seu
consumo pessoal. O brasileiro gasta 200 litros por dia. O país
tem 12% da água doce do mundo, por isso gozamos de uma
situação privilegiada. Entretanto, 40% da água de que
dispomos são desperdiçada.

QUESTÃO 10

As opções abaixo constituem adaptações de trechos do jornal
O Estado de Minas, de 25/3/2013. Assinale a opção
gramaticalmente correta em relação ao emprego dos sinais de
pontuação.

A As autoridades precisam, também, mobilizar a população. A
exitosa experiência brasileira em campanhas educativas, deve
ser invocada para convocar o povo a se tornar aliado no
combate ao inseto.

B Atenção especial merece o lixo. Os resíduos modernos são
inimigos do povo, independentemente da classe social. Cacos
de louça, casca de ovo, embalagens plásticas, eletrodomésticos
quebrados, eletroeletrônicos sem validade, móveis, copos e
garrafas formam ambiente ideal para a cultura do Aedes

aegypti.

C Pneus abandonados ou transformados em floreiras ou balanços,
caixas-d’água sem a devida vedação, vasos com pires de água
são objetos corriqueiros em casas e jardins. Apesar do alerta,
sobre: o risco que representam, faz parte da personalidade do
brasileiro a tendência do “comigo não acontece”.

D Enganam-se todos os que se imaginam longe do perigo da
doença. Não só acontece com qualquer pessoa descuidada
como abre a porta para que aconteça com os familiares os
vizinhos os moradores do bairro e da cidade.

E O governo, claro, não pode baixar a guarda em relação à
dengue. Além das medidas preventivas, precisa manter,
estoque de remédios, leitos disponíveis na rede hospitalar e
equipes de atendimento treinadas e capazes de diagnosticar,
prontamente os sintomas da pessoa infectada.

QUESTÃO 11

Com relação à linguagem adequada a um expediente oficial,
assinale a opção correta.

A Recomenda-se que linguagem técnica e vocabulário próprio de
determinadas áreas sejam evitados em comunicações oficiais.

B O nome Doutor é uma forma de tratamento adotada com
frequência em comunicações oficiais para designar respeito
pela pessoa com quem se fala.

C A forma de tratamento Vossa Senhoria deve ser empregada
em comunicações dirigidas ao secretário de Estado de Saúde
do Espírito Santo.

D O emprego da 1.ª pessoa gramatical, singular ou plural, é
inconcebível em um texto oficial.

E O uso de linguagem culta envolve a opção por frases curtas e
vocabulário rebuscado.

QUESTÃO 12

Acerca das características gerais dos diversos tipos de comunicação
oficial, assinale a opção correta.

A Entre os vários tipos de fechos de comunicações, os mais
recomendados e adequados são Atenciosamente e
Respeitosamente.

B Nas comunicações oficiais emitidas pela SESA, a identificação
do signatário, cujo nome e cargo devem constar logo abaixo de
sua assinatura, é obrigatória.

C Não se emprega vocativo em aviso.
D No memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo

que ocupa seguido de seu nome e sobrenome.
E O emprego de pronomes de tratamento adequados garante a

impessoalidade necessária aos textos oficiais.

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei Federal n.º 6.259/1975, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, a notificação de
casos suspeitos ou confirmados das doenças presentes na lista
nacional de doenças de notificação compulsória é obrigatória a
todos profissionais de saúde no exercício da profissão, assim como
aos responsáveis por organizações e estabelecimentos de saúde e de
ensino. Acerca do disposto sobre o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica, assinale a opção correta.

A A identificação do paciente, portador ou não de doença de
notificação compulsória, pode ocorrer somente dentro do
âmbito médico sanitário; fora desse, está caracteristicamente
proibido, para garantir a privacidade do paciente.

B Febre amarela, hantavirose, poliomielite, sarampo e rubéola
são doenças que fazem parte da lista de notificação
compulsória imediata.

C A lista de doenças de notificação compulsória elaborada pelo
Ministério da Saúde deve ser atualizada periodicamente.
Pertencem a essa lista doenças infectocontagiosas que
coloquem a população em risco. Outros agravos à saúde, como
a violência doméstica e a sexual, não fazem parte da lista. 

D As doenças que são de notificação compulsória devem ser
registradas no SINAN (Sistema Nacional de Agravos de
Notificação) no prazo de até quinze dias.

E São de notificação compulsória às autoridades sanitárias
exclusivamente os casos confirmados de doenças que podem
implicar medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com
o Regulamento Sanitário Internacional.

 – 3 –



||SESAES13_CBNM_01N144865|| CESPE/UnB – SESA/ES/2013

QUESTÃO 14

É responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde

(SUS) ordenar a formação de recursos humanos para a área de

saúde e incrementar, na sua área de atuação, o desenvolvimento

científico e tecnológico em suas diversas maneiras de ensino com

diferentes estratégias. Acerca dessa responsabilidade constitucional

do SUS, assinale a opção correta.

A A educação continuada, tradicional recurso no setor de Saúde,

caracteriza-se por representar uma continuidade do modelo

escolar ou acadêmico, centralizado na atualização de

conhecimentos, geralmente com enfoque disciplinar, em

ambiente didático e baseado em técnicas de transmissão, com

fins de atualização.

B A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde não 

considera as características de cada região, como a superação

das desigualdades regionais e a capacidade já instalada de

oferta de ações formais de educação na saúde, pois se

caracteriza por ser uma política rígida e já delimitada em

âmbito nacional.

C Na década de 80 do século passado, a Educação Continuada

em Saúde, do Ministério da Saúde, foi objeto de análise crítica,

pois, centrada na transmissão de conhecimentos, distanciou-se

dos problemas concretos dos serviços e da capacitação de

médicos, fortalecendo o enfoque multidisciplinar.

D A educação permanente pode ser entendida como

aprendizagem-trabalho, pois, acontecendo no cotidiano das

pessoas e das organizações, é feita a partir de problemas

virtuais, criados de forma a abordar as mais diferentes

temáticas, sem considerar os conhecimentos e as experiências

que as pessoas já possuem.

E A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde está

explícita, de forma independente e sem relação com os

princípios e diretrizes do SUS, da Atenção Integral à Saúde e

da construção da Cadeia do Cuidado Progressivo à saúde. 

QUESTÃO 15

Em 28 de junho de 2011, foi publicado o Decreto n.º 7.508, que
regulamenta a Lei n.o 8.080/1990, para dispor sobre a organização
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa. Acerca da temática abordada, assinale a opção
correta.

A O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não
pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde do SUS.

B O processo de planejamento da saúde será descendente e
integrado, do nível federal até o local, de acordo com as
necessidades das políticas de saúde com a inflexibilidade de
recursos financeiros. 

C A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
inclui, com a finalidade de alertar o profissional, a relação de
medicamentos contraindicados para atendimento de doenças ou
de agravos no âmbito do SUS.

D De acordo com o Decreto n.º 7.508/2011, acerca da
organização do SUS, consideram-se portas de entrada aos
serviços de saúde nas redes de atenção à saúde os serviços de
atenção primária, de atenção de urgência e de emergência, de
atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.

E De acordo com as diretrizes do SUS, o acesso universal,
igualitário e ordenado se inicia e termina pelas portas de
entrada. Não sendo essencial um complemento na rede
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade
do serviço. 

QUESTÃO 16

A Lei n.º 8.080/1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, foi
criada para regular, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
público ou privado. Com base nessa lei, assinale a opção correta.

A Os princípios e diretrizes da Lei n.º 8.080/1990 incluem a
divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de
saúde e a sua utilização pelo usuário, a participação da
comunidade e a utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática.

B Em sua regulamentação, ficou estabelecido que a iniciativa
privada não poderá participar do SUS. Cabe ao Estado
regularizar a organização da saúde do país e não à iniciativa
privada. 

C A Lei estabelece que as comissões intersetoriais articularão
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução
envolva somente as áreas compreendidas no âmbito do SUS.

D Segundo a referida lei, a vigilância nutricional e a orientação
alimentar se encontram em nível diferente de saúde, não
estando, portanto, incluídas no campo de atuação do SUS.

E De acordo com a Lei, saúde do trabalhador corresponde a um
conjunto de ações que visam, entre outras, a promoção e a
proteção da saúde do trabalhador, não abrangendo a
participação na normatização, fiscalização e controle dos
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas
privadas.
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Texto para as questões 17 e 18

O SUS foi criado em 1988 com a promulgação da
nova Constituição Federal, tornando o acesso à saúde direito
de todo cidadão de forma gratuita. De acordo com o
Ministério da Saúde, o SUS tem cerca 6,1 mil hospitais
credenciados, 45 mil unidades de atenção primária e 30,3 mil
equipes de saúde da família (ESF).

QUESTÃO 17

A respeito do SUS, assinale a opção correta.

A Os princípios do SUS incluem a integralidade de
assistência, entendida como um conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços de cunho exclusivamente
curativos e individuais, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.

B Quanto à iniciativa privada de assistência à saúde, é
irrestrita a participação direta e indireta de empresas e de
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

C Compete ao SUS, nos termos da lei, fiscalizar e
inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo
humano.

D O dever do Estado de garantir a saúde se baseia na gestão
de políticas que visem à diminuição de riscos de doenças
ou agravos e na geração de condições que garantam o
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para
a sua promoção, proteção e recuperação. Por ser de maior
abrangência, o dever do Estado exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.

E Faz parte dos objetivos do SUS a ampla assistência às
pessoas de forma direta; as ações de promoção, proteção
e recuperação da saúde fazem parte dos objetivos locais
e regionais, não de maneira objetiva do SUS. 

QUESTÃO 18

Com base na legislação do SUS, assinale a opção correta.

A O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo é um órgão colegiado composto
exclusivamente por representantes do governo e por
profissionais de saúde.

B Somente o Ministério da Saúde garante o acesso aos
procedimentos de alta complexidade.

C Todos os membros da Comissão de Acompanhamento
dos Indicadores da Atenção Básica são integrantes da
Secretaria de Assistência à Saúde.

D De acordo com a Norma Operacional Básica do SUS de
1996 (NOB-SUS/1996), a Comissão Intergestores
Tripartite é composta por representação do Ministério da
Saúde (MS), da Conferência Estadual de Saúde (CES) e
da Comissão Intergestores Transitória (CITr).

E Compete aos municípios a gestão do componente
municipal do Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental em Saúde, compreendendo,
inclusive, a busca ativa de declarações de óbito e de
nascidos vivos nas unidades de saúde, cartórios e
cemitérios existentes em seu território.

QUESTÃO 19

Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a
quantificação e a avaliação das informações produzidas com tal
finalidade. Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que
contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões
do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.
Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária da população e
servir para a vigilância das condições de saúde. A construção de um
indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples
contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de
proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança
de vida ao nascer.

Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações . Ripsa,
2.a ed., Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008 (com adaptações).

Em relação aos indicadores de saúde, é correto afirmar que

A taxas elevadas de mortalidade em determinada população
independem das condições socioeconômicas dessa população.

B o cálculo do coeficiente de mortalidade materna é fundamentado no
conceito de morte materna, que é a morte da mulher durante a
gestação ou dentro de seis meses após o término da gestação,
independentemente da duração ou da localização da gravidez.

C a taxa de mortalidade infantil é calculada pelo número de óbitos de
menores de seis meses de idade, por mil nascidos vivos, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano
considerado.

D a taxa bruta de natalidade é calculada pelo número de nascidos
vivos, por mil habitantes, na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. Em geral, taxas elevadas
estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos
culturais da população.

E o coeficiente de prevalência representa o risco de ocorrência de
novos casos de determinada doença na população.

QUESTÃO 20

A vigilância epidemiológica constitui fator desencadeador do processo
informação-decisão-ação, tríade que sintetiza a organização de suas
atividades, que iniciam a partir da notificação de um indício ou suspeita
de caso de alguma doença ou agravo. A respeito da vigilância
epidemiológica e de sistemas de informação em saúde, assinale a opção
correta.

A A notificação negativa é realizada quando não ocorrem doenças de
notificação compulsória, sendo um preocupante índice de saúde,
pois indica que os profissionais e o sistema de vigilância da área
podem não estar alertas para a ocorrência de tais eventos.

B O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) utiliza como
instrumento padronizado de coleta de dados a certidão de
nascimento, cuja emissão e distribuição para os estados, em séries
pré-numeradas, é de competência exclusiva dos órgãos reguladores
locais ou regionais.

C A declaração de nascido vivo deve ser preenchida para todos os
nascidos vivos no país, o que, segundo conceito definido pela OMS,
corresponde a todo produto da concepção que, independentemente
do tempo de gestação ou peso ao nascer, depois de expulso ou
extraído do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida,
tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou
movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando
ou não desprendida a placenta.

D O encerramento de todas as investigações referentes aos casos
notificados como suspeitos e(ou) confirmados devem ocorrer até o
prazo máximo de 160 dias da data de notificação.

E Diferentemente do que ocorre com a declaração de óbito, os
formulários de declaração de nascidos vivos são distribuídos pelos
municípios, que são os responsáveis pelo envio aos estabelecimentos
de saúde e aos cartórios.
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QUESTÃO 21

A moralidade da administração pública se caracteriza por

A limitar-se à distinção entre o bem e mal.

B se encerrar sempre na legalidade da conduta humana.

C ter como alicerce a finalidade da ação pública.

D não se limitar à distinção entre o bem e o mal.

E buscar sempre o bem individual e coletivo.

QUESTÃO 22

Pratica ato de improbidade administrativa que implica prejuízo ao

erário o servidor que

A receber presentes como forma de agradecimento pela

realização de suas atribuições previstas em lei.

B utilizar em obra particular máquinas e equipamentos de

propriedade do órgão público em que trabalha.

C procrastinar a oferta de serviços à sociedade, gerando a

ineficiência da administração pública.

D utilizar qualquer bem público para fins privados, envidando

gastos desnecessários ao Estado.

E receber qualquer vantagem econômica em função do exercício

do cargo público.

QUESTÃO 23

A respeito de ética no serviço público e do regime jurídico dos

servidores públicos, assinale a opção correta.

A O servidor público que se apresentar embriagado no serviço 

sofrerá processo administrativo disciplinar.

B Se o chefe de um departamento alterar o teor de documentos,

caracterizando dano ao serviço público, será punido com a

perda do cargo em comissão ou função comissionada.

C Servidor público que cometer incontinência pública em sua

organização de trabalho deverá ser punido com demissão.

D Se o servidor utilizar informações privilegiadas de seu trabalho

para obter vantagem perante a sociedade, deverá ser punido

com demissão.

E Suspensão é a punição estabelecida para o servidor que desviar

um colega de trabalho com vistas ao atendimento de interesses

particulares.

QUESTÃO 24

O ato praticado pela professora de instituição federal que,

em razão de compromissos pessoais, falta frequentemente às

reuniões de colegiado de seu departamento caracteriza-se como

A lesão aos cofres públicos.

B corrupção.

C inassiduidade habitual.

D abandono de cargo.

E insubordinação grave.

QUESTÃO 25

Acerca dos sistemas operacionais Linux e Windows, assinale a
opção correta.

A O Windows reúne um conjunto de programas do pacote
Microsoft Office.

B Uma desvantagem do Linux, em relação ao Windows, é a
ausência de gerenciador de arquivos.

C No Linux, é possível executar programas livres, o que não é
possível ser feito no Windows, um sistema operacional
proprietário.

D Na compra de computador atual, se o proprietário optar por um
desses sistemas operacionais, o sistema operacional integrará
o hardware, não sendo mais necessário que o usuário adquira
separadamente esse sistema.

E Tanto o Linux quanto o Windows são sistemas operacionais
responsáveis por inicializar o hardware do computador,
controlar os dispositivos, fornecer gerência, escalonamento e
interação de tarefas, e manter a integridade do sistema.

QUESTÃO 26

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Total

doenças crônicas

puérperas (até 45 dias após o parto):

população privada de liberdade

gestantes

previsto

controle de vacinação contra a gripe

efetivopúblico-alvo

idosos

crianças > 6 meses < 2 anos 79.583

59.568

3.493

39.791

10.800

6.541

113.140

370.769

trabalhadores da saúde

população indígena

B C

Considerando a planilha acima, em edição no ambiente Microsoft
Office Excel, assinale a opção correta.

A Caso o número efetivo de idosos vacinados seja igual à metade
do valor previsto, então, a fórmula correta a ser inserida na
célula C3 para expressar esse valor é = B3/50%.

B Para se calcular o total previsto e o total efetivo e colocar os
resultados nas células B11 e C11, respectivamente, é suficiente

selecionar as células B11 e C11 e clicar .

C Para se criar um gráfico com os porcentuais de distribuição dos
valores previstos, antes de se iniciar o procedimento de criação
do gráfico, deve-se criar uma nova coluna e inserir nessa
coluna os porcentuais calculados.

D Considerando-se que a quantidade efetiva de gestantes
vacinadas contra a gripe tenha sido de 90% do valor previsto,
é correto afirmar que a fórmula =90%+B7, a ser inserida na
célula C7 expressa esse valor.

E A centralização do título “controle de vacinação contra a
gripe”, na linha 1 da planilha, pode ter sido feita pelo seguinte

procedimento: clicar a célula A1 e clicar .
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QUESTÃO 27

Considerando a figura acima, que se refere à unidade C de um computador, assinale a opção correta.

A Ao se clicar a opção , serão apresentados todos os recursos para a configuração do sistema operacional.

B Todos os arquivos de vídeo existentes no computador estão guardados na pasta , o que torna a execução dos

arquivos mais rápida.

C Não é possível a criação de pastas no , pois esse procedimento só pode ser feito em discos locais.

D O mouse pode ser configurado por meio da opção .

E O conteúdo apresentado na janela à direita corresponde ao conteúdo existente na pasta .

QUESTÃO 28

Com relação a procedimentos de segurança, assinale a opção correta.

A O becape mais seguro é o incremental, mediante o qual é copiado
o arquivo original.

B A vantagem do becape incremental, em relação aos outros tipos de
becape, é trabalhar independentemente de outros procedimentos de
becape.

C O procedimento de becape completo consiste em copiar todos os
arquivos para a mídia apropriada, previamente selecionada.

D Obtém-se maior eficiência na recuperação de dados e informações,
mediante a utilização em conjunto de becapes diferenciais e becapes
incrementais.

E Para que arquivos sejam salvos de maneira segura, o becape deve
ser realizado tanto na memória ROM quanto na memória RAM.

QUESTÃO 29

No que diz respeito a vírus, worms e pragas virtuais, assinale a opção
correta.

A Um worm é um programa que combate o vírus, se utilizado de
forma correta.

B As pragas virtuais contaminam os computadores quando os usuários
acessam a Internet, estando protegidos dessas pragas os
computadores isolados da rede.

C Arquivos de jogos criados com o objetivo de divertir os usuários,
embora comprometam a eficiência do computador, por empregarem
a memória RAM não contaminam o computador.

D Trojans ou cavalos de Troia são programas introduzidos de diversas
maneiras em um computador com o objetivo de controlar o seu
sistema.

E Todos os programas destrutivos são considerados vírus, por ser essa
sua principal característica.

QUESTÃO 30

No que se refere a antivírus, firewall, spyware e anti-spyware,

assinale a opção correta.

A A ativação do antivírus é suficiente para proteger o

computador contra o acesso de usuários ou aplicações não

autorizados.

B Firewall são programas que eliminam vírus com maior

eficiência que os antivírus comuns, pois realizam

detecção por meio de varredura, eliminando os vírus

mediante recovery.

C O anti-spyware, ao contrário do antivírus, propaga a

proteção contra os vírus existentes de maneira semelhante

a um antídoto, o que evita a contaminação de outros

computadores da rede.

D O uso conjunto de diversos aplicativos de segurança, tais

como de antivírus, firewall e anti-spyware, evita a

ocorrência de quaisquer contaminação e problemas

relacionados à segurança da informação.

E O spyware é um programa automático de computador que

tanto recolhe informações sobre o usuário e seus costumes

na Internet quanto transmite essas informações a uma

entidade externa à Internet, sem o conhecimento ou

consentimento do usuário.

 – 7 –


