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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
o
respostas das questões objetivas;
b) esse caderrno de prova co
ontendo 50 (cin
nquenta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E).
s caderno está completo, sem repetição
o de
2. Verifique se seu
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber as folhas de reespostas da prrova objetiva você
v
deve:
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva,
o
de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográfica de
d tinta indelévvel de cor pretaa ou azul. Não será
s
permitida a troca da folha de resposstas por erro do
candidato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
4 (quatro) ho
oras, já incluíd
do o tempo paara a marcação
o da
folha de respo
ostas da prova o
objetiva.
8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as marcações realizaadas nas folhass de
respostas da prova objetivva, não sendo permitido anotar
informações relativas
r
às suas respostas em
e qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de pro
ovas.
9. Somente após decorrida 2 (duas) horas do
d início da prrova
você poderá retirar‐se
r
da sala de prova, co
ontudo sem levvar o
caderno de prrovas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folha de reespostas;

10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar‐se da sala levand
do o
período da prrova, você pod
caderno de prrovas.

c) marcar nas folhas de resp
postas da provaa objetiva o cam
mpo
d tipo/cor de prova, conform
me o
relativo à confirmação do
caderno que você recebeeu;

11. Ao terminar a prova, entreggue a folha de respostas ao fiiscal
da sala e deeixe o local dee prova. Caso você se negu
ue a
entregar, seráá eliminado do cconcurso.

d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
na folha de respostas.

5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
mo bipe, teleffone
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
p
recep
ptor,
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 20/05//2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/susam.
15. O prazo paraa interposição de recursos co
ontra os gabaritos
preliminares será das 0
0h00min do dia 21/05/2
2014
dia 22/05/201
14, observado
o o
até às 23h59min do d
de
Manaus,
no
endereço
horário
official
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/susam, por meio do
Sistema Eletrô
ônico de Interpo
osição de Recursso.
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Língua Portuguesa
País precisa racionalizar
consumo de eletricidade?
Há previsão de chuvas para a maior parte das regiões do país
nos próximos dias. Ainda assim, por força da longa estiagem que
afetou o Sudeste e o Centro‐Oeste, o Operador Nacional do
Sistema Elétrico (NOS) trabalha com uma estimativa de que no
atual período úmido o volume de chuvas não ultrapasse 67% da
média histórica nas áreas que abrigam os principais reservatórios
das hidrelétricas.
No Sudoeste, o volume de água acumulada nos reservatórios
caiu para o mesmo patamar registrado em igual período em 2001
(34%), ano em que o país teve de recorrer a um programa de
racionamento de eletricidade. Desde então muita coisa
aconteceu para reduzir a necessidade de um novo racionamento.
Linhas de transmissão foram instaladas, aumentando a
capacidade de transferência de eletricidade de uma região para
outra (em 2001, de fato, a energia que sobrava no Sul ou no
Norte não pôde ser transferida para o Sudeste e o Nordeste).
O parque gerador também recebeu considerável reforço de
usinas termoelétricas e há uma crescente contribuição da energia
eólica, ainda que em termos relativos essa participação não
ultrapasse 1% da eletricidade consumida.
Mas a verdade é que a oferta de energia depende agora dos
humores de São Pedro. A hidroeletricidade responde por mais de
70% da capacidade de geração, e praticamente todas as novas
usinas hidráulicas operam a fio d’água, ou seja, dependem da
vazão dos rios. Se estivessem concluídas, as usinas de Jirau e
Santo Antônio, no Madeira, e Belo Monte, no Xingu, poderiam
estar operando a plena capacidade em face da grande cheia dos
rios que as abastecem.
Os reservatórios remanescentes não mais asseguram o
suprimento de eletricidade do país por vários anos, e sim por
meses.
Em pleno período úmido, quando a ocorrência de chuvas
abundantes ainda é possível, talvez não faça sentido a adoção já
de um plano de racionamento de energia. Com a economia
crescendo pouco, o racionamento precipitado poderia ter
impacto negativo desnecessário sobre a produção, já debilitada
por outros fatores. No entanto, como a situação dos
reservatórios está em ponto crítico e a previsão de chuvas é
incerta, o mínimo que se deveria esperar das autoridades seria
um esforço em prol da racionalização do uso de energia, como
primeira iniciativa. No passado, a população e os setores
produtivos deram provas de que respondem com presteza aos
estímulos à racionalização do consumo de eletricidade. E, se
preciso for, todos estariam preparados para o racionamento, em
um segundo momento.
O que não pode é o governo ficar de braços cruzados, por
causa do ano eleitoral, fingindo que não há qualquer risco de
desabastecimento. Por causa de seus interesses políticos, o
governo não deveria jogar com a sorte e expor a população a
uma situação com consequências muito sérias se o país tiver de
ser submetido, mais tarde, a um forte racionamento de energia.
(Opinião, O Globo, 07/03/2014)

Nível Médio – Trabalhadores de Saúde – Programador

Após a leitura do texto, é correto afirmar que o título tem valor
de
(A) conselho ao governo.
(B) crítica à falta de chuvas.
(C) alerta contra um risco.
(D) elogio às medidas governamentais.
(E) informação à população.

02
“Há previsão de chuvas para a maior parte das regiões do país
nos próximos dias. Ainda assim, por força da longa estiagem que
afetou o Sudeste e o Centro‐Oeste, o Operador Nacional do
Sistema Elétrico (NOS) trabalha com uma estimativa de que no
atual período úmido o volume de chuvas não ultrapasse 67% da
média histórica...”.
Nesse segmento inicial do texto, o termo “ainda assim” tem valor
semântico de
(A) oposição, equivalendo a “mas”.
(B) concessão, equivalendo a “apesar de”.
(C) tempo, equivalendo a “logo que”.
(D) comparação, equivalendo a “assim como”.
(E) finalidade, equivalendo a “para que”.

03
Assinale a opção em que o conectivo “e” tem valor adversativo
(oposição) e não aditivo (adição).
(A) “...longa estiagem que afetou o Sudeste e o Centro‐Oeste...”
(B) “...recebeu considerável reforço de usinas termoelétricas e há
uma crescente contribuição da energia eólica,...”
(C) “...asseguram o suprimento de eletricidade do país por vários
anos, e sim por meses”
(D) “No passado, a população e os setores produtivos deram
provas...”
(E) “...o governo não deveria jogar com a sorte e expor a
população a um risco...”

04
“Ainda assim, por força da longa estiagem que afetou o Sudeste e
o Centro‐Oeste, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS)
trabalha com uma estimativa de que no atual período úmido o
volume de chuvas não ultrapasse 67% da média histórica nas
áreas que abrigam os principais reservatórios das hidrelétricas”.
Nesse segmento do texto, é correto colocar uma vírgula
(A) após a forma verbal “abrigam”.
(B) após o substantivo “áreas”.
(C) após o substantivo “estimativa”.
(D) após “de que” e antes de “o volume”.
(E) após “chuvas” e antes de “nas áreas”.

05
“No Sudoeste, o volume de água acumulada nos reservatórios
caiu para o mesmo patamar registrado em igual período em 2001
(34%), ano em que o país teve de recorrer a um programa de
racionamento de eletricidade”.
Desse segmento inicial do segundo parágrafo deduz‐se que
(A) há o mesmo risco de racionamento, como antes.
(B) não vai haver racionamento, por haver condições diferentes
de antes.
(C) são bem diferentes as situações atual e anterior.
(D) ocorrerá uma queda maior do volume de água nos
reservatórios.
(E) acontecerá um racionamento de eletricidade muito brando.
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“o país teve de recorrer a um programa de racionamento”.
Assinale a opção que apresenta a forma de reescrever esse
segmento, que altera o seu sentido original.
(A) O Brasil foi obrigado a recorrer a um programa de
racionamento.
(B) O país teve como recurso recorrer a um programa de
racionamento.
(C) O Brasil foi levado a recorrer a um programa de racionamento.
(D) O país obrigou‐se a recorrer a um programa de racionamento.
(E) O Brasil optou por um programa de racionamento.

Assinale a opção em que os dois vocábulos não fazem o plural da
mesma forma.
(A) previsão – vazão.
(B) região – população.
(C) transmissão – situação.
(D) adoção – cidadão.
(E) geração – contribuição.

07
“Desde então muita coisa aconteceu para reduzir a necessidade
de um novo racionamento”.
Assinale a opção em que a forma sublinhada foi substituída
incorretamente.
(A) “...para que se reduza a necessidade...”.
(B) “...a fim de que se reduzisse a necessidade...”.
(C) “...com o intuito de reduzir‐se a necessidade...”.
(D) “...com o objetivo de reduzir a necessidade...”.
(E) “...para a redução da necessidade...”.

08
“Em pleno período úmido, quando a ocorrência de chuvas
abundantes ainda é possível, talvez não faça sentido a adoção já
de um plano de racionamento de energia. Com a economia
crescendo pouco, o racionamento precipitado poderia ter impacto
negativo desnecessário sobre a produção, já debilitada por outros
fatores”.
A partir do texto, a palavra sublinhada que apresenta um
sinônimo adequado é
(A) abundantes = reduzidas.
(B) adoção = adiamento.
(C) precipitado = apressado.
(D) impacto = desastre.
(E) debilitada = fortalecida.

09
“...todas as novas usinas hidráulicas operam a fio d’água, ou seja,
dependem da vazão dos rios...”.
No segmento acima, o termo sublinhado indica
(A) uma retificação de um erro anterior.
(B) uma explicação de um termo anterior.
(C) uma conclusão de um pensamento anterior.
(D) uma informação sobre dado anterior.
(E) uma indicação de uma causa de um fenômeno anterior.

11
Assinale a frase que apresenta forma verbal na voz passiva.
(A) “Linhas de transmissão foram instaladas...”.
(B) “Se estivessem concluídas, as usinas de Jirau e Santo
Antônio...”.
(C) “...poderiam estar operando a plena capacidade...”.
(D) “...o racionamento precipitado poderia ter impacto
negativo...”.
(E) “O que não pode é o governo ficar de braços cruzados...”.

12
Assinale a frase em que a preposição “para” tem valor de
finalidade, de forma diferente dos demais casos.
(A) “Há previsão de chuvas para a maior parte das regiões...”
(B) “...a água acumulada nos reservatórios caiu para o mesmo
patamar...”
(C) “...muita coisa aconteceu para reduzir a necessidade de um
novo racionamento...”
(D) “...a transferência de eletricidade de uma região para
outra...”
(E) “...não pôde ser transferida para o Sudeste...”

13
“...seria um esforço em prol da racionalização...”.
A expressão sublinhada significa
(A) “com a finalidade de”.
(B) “apesar da”.
(C) “contrário à”.
(D) “através da”.
(E) “a favor da”.

14
Os jornais falam frequentemente sobre a racionalização do uso
da água e, para isso, sugerem algumas medidas.
Assinale a opção que não serve como exemplo para essa
racionalização.
(A) Levar pouco tempo no banho.
(B) Não lavar calçadas com mangueira.
(C) Não deixar torneiras abertas sem necessidade.
(D) Consertar rapidamente os casos de vazamento.
(E) Não dar descarga nos vasos sanitários.

15
O texto aconselha ao governo que
(A) fique de braços cruzados.
(B) não decrete racionamento de energia.
(C) reduza a necessidade de um novo racionamento.
(D) tome atitudes prudentes, se necessárias.
(E) confie nas mudanças climáticas anunciadas.

Nível Médio – Trabalhadores de Saúde – Programador

Tipo 1 – Cor Branca – Página 4

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – 2014

FGV ‐ Projetos

16

20

Assinale a opção em que a mudança de posição dos termos
altera o seu significado.
(A) Longa estiagem.
(B) Média histórica.
(C) Considerável reforço.
(D) Novo racionamento.
(E) Chuvas abundantes.

Na charge, a expressão facial do personagem demonstra
(A) preocupação e medo.
(B) medo e divertimento.
(C) divertimento e dúvida.
(D) dúvida e tristeza.
(E) tristeza e preocupação.

17

Princípios e Organização do SUS

Assinale a opção que mostra um antônimo adequado.
(A) Energia eólica / Energia termoelétrica.
(B) Impacto negativo / Impacto positivo.
(C) Previsão incerta / Previsão duvidosa.
(D) Consequências sérias / Consequências divertidas.
(E) Forte racionamento / Intenso racionamento.

18
“No entanto, como a situação dos reservatórios está em ponto
crítico,...”.
Assinale a opção que apresenta a conjunção que não substitui
corretamente “no entanto”.
(A) mas.
(B) logo.
(C) porém.
(D) todavia.
(E) entretanto.
A figura a seguir refere‐se às questões 19 e 20.

19
A charge a seguir aborda problemas de energia nos dias de hoje.

21
Sobre as competências do Sistema Único de Saúde – SUS
dispostas na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas
a seguir.
I. O SUS não deve participar da política e da execução das ações
de saneamento básico.
II. O SUS deve colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o ambiente do trabalho.
III. O SUS deve incrementar o desenvolvimento científico e
tecnológico dentro de sua área de atuação.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

22
A atuação do Conselho Nacional de Saúde está diretamente
ligada ao seguinte princípio do SUS:
(A) Universalidade.
(B) Participação Social.
(C) Integralidade.
(D) Descentralização.
(E) Regionalização.

23

A partir da leitura do texto “País precisa racionalizar consumo de
eletricidade?” e da análise da charge, avalie as afirmativas a seguir.
I. A crise energética pode provocar o aumento do custo da
energia.
II. A longa estiagem abre a possibilidade de racionamento de
energia.
III. A crise energética pode levar a cortes no fornecimento de
energia.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Nível Médio – Trabalhadores de Saúde – Programador

Conforme estabelecido na Lei Complementar nº 141/2012,
a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão
anual de recursos aos municípios, pactuadas pelos gestores
estaduais e municipais, deverão ser explicitadas
(A) nos planos estaduais de saúde.
(B) nas programações anuais de saúde.
(C) nos planos diretores de regionalização.
(D) nas programações pactuadas e integradas.
(E) nos relatórios de gestão.

24
O Estado transfere recursos destinados a financiar ações e
serviços públicos de saúde para os Municípios.
Essa transferência é realizada diretamente para
(A) os Conselhos Municipais de Saúde.
(B) as Comissões de Controle Financeiro.
(C) as Controladorias Municipais.
(D) os Comitês de Auditoria Financeira.
(E) os Fundos Municipais de Saúde.
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29

Asssinale a opção que
q apresenta uma
u
das compeetências da direeção
naccional do Sistem
ma Único de Saúde.
(A) Formar consórcios administrativos intermun
nicipais.
(B) Gerir laborató
órios públicos de saúde e hemo
ocentros.
(C) Fiscalizar os procedimentos dos
d serviços priivados de saúdee.
(D) Formular, avaliar e apoiar po
olíticas de alimeentação e nutriçção.
(E) Acompanhar, controlar e avvaliar as redes hierarquizadass do
SUS.

Con
nsiderando o que
q dispõe a Constituição Fed
deral/88 acercaa da
Saú
úde, analise as afirmativas
a
a seeguir.
I. As ações de saúde são de relevância pú
ública, cabendo
o ao
Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalizaçãão e
controle.
nico de Saúde sserá financiado
o com recursoss do
II. O Sistema Ún
orçamento daa Seguridade SSocial da União
o, dos Estados,, do
Distrito Federal e dos Municíípios, além de outras
o
fontes.
do SUS é o atendimento integgral,
III. A diretriz mais importante d
de para as atividades preventtivas, sem prejuízo
com prioridad
dos serviços assistenciais.
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III esstiver correta.
(D) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
orretas.
(E) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
c

26
A reespeito das Con
nferências de Saúde,
S
considerrando o que disspõe
a Leei nº 8.142/90, analise as afirm
mativas a seguir.
I. As Conferências de Saúde reeunir‐se‐ão a caada dois anos com
c
a representaçãão dos vários seegmentos sociaais.
II. Nas Conferên
ncias de Saúdee, a representaação dos usuáários
deve ser parritária em relação ao conjunto dos dem
mais
segmentos.
III. Um dos requisitos para que Municípios, Esstados e o Disttrito
Federal recebam os recursoss destinados àss ações de saúd
de é
que estes realizem Conferências de Saúde.
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III esstiver correta.
(D) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
orretas.
(E) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
c

27
Sob
bre as Comissõ
ões Intergesto
ores, de acordo com o Decreto
nº 7.508/11,
7
assin
nale a afirmativaa correta.
(A) São instânciaas de pactuaçção consensual entre os en
ntes
federativos para definição das reggras da gesstão
compartilhadaa do SUS.
(B) São grupos com a finalidade de articular políticas e programas
de interesse para
p
a saúde, cuja
c
execução envolva áreas não
compreendidaas no âmbito do
o SUS.
(C) São órgãos colegiados
do
c
com
mpostos por representantes
r
governo, profiissionais de saú
úde e usuários do
d SUS.
(D) São estruturass responsáveis por organizar as
a ações e servviços
de saúde com
m a finalidadee de garantir a integralidadee da
assistência.
(E) São espaços de discussão e negociação nos quais seerão
de e como os reecursos destinaados à saúde seerão
decididos ond
aplicados.

30
Asssinale a opção que apresentta uma compe
etência da direeção
mu
unicipal do Sisteema Único de Saúde.
(A) Promover a descentralizaçã
d
ão dos serviços e das açõess de
saúde para os Municípios.
(B) Controlar e fisscalizar os proccedimentos doss serviços privaados
de saúde.
(C) Coordenar e participar da eexecução das ações
a
de vigilância
epidemiológicca.
(D) Participar da formulação
f
e da implementaçção das políticas de
saneamento básico.
b
(E) Definir e coorrdenar os sisteemas de rede de
d laboratórioss de
saúde pública.

Co
onhecim
mentos Esspecíficos
31
A figura a segu
uir ilustra um
m esquema para execução de
pro
ogramas, de acordo com os princípios da programaação
estruturada.

28
A respeito
r
da Reelação Nacional de Medicameentos Essenciaais –
REN
NAME, assinalee a afirmativa in
ncorreta.
(A) O Ministério
o da Saúdee poderá esstabelecer reggras
diferenciadas de acesso a medicameentos de caráter
especializado.
(B) Os Estados, o Distrito Federaal e os Municíp
pios pactuarão, nas
respectivas Co
omissões Intergestores, suas responsabilidaades
em relação à RENAME.
R
(C) Os estados e os município
os não podem
m adotar relaçções
específicas e complementaares de mediccamentos fora do
estabelecido na
n RENAME.
(D) A Relação Naacional de Meedicamentos Esssenciais deve ser
atualizada pelos Estados a caada quatro anoss.
(E) Os entes fedeerativos poderãão ampliar o accesso do usuárrio à
assistência faarmacêutica, desde
d
que qu
uestões de saaúde
pública o justifiquem.

Níveel Médio – Trabalhadores de Saúd
de – Programado
or

ALFA e BETA são
s
denominados,
Teccnicamente, oss processos A
respectivamente, como
(A) interpretação e codificação.
(B) codificação e tradução.
t
(C) tradução e compilação.
(D) compilação e linkedição.
(E) linkedição e in
nterpretação.
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Anaalise o algoritm
mo a seguir, qu
ue utiliza a estrrutura de conttrole
PAR
RA... FIMPARA.

Com
m relação à esttrutura de controle REPITA ... ATÉ
A ..., utilizadaa na
con
nstrução de alggoritmos, assinaale V para a afirrmativa verdad
deira
e F para a falsa.
c
é reaalizado no fim
m da estruturaa de
( ) O teste de controle
controle.
( ) A condição dee saída do loop ocorre quando o teste é FALSO
O.
( ) Se o resultad
do do teste fo
or VERDADEIRO
O, a execução
o do
algoritmo permanece no loop
p de repetição.
As afirmativas são
o, respectivameente,
(A) F, V e F.
(B) F, V e V.
(C) V, F e F.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

36
Anaalise o algoritm
mo a seguir.
Apó
ós a execução desse algoritm
mo, o conteúd
do final de X e os
valo
ores de T e N, serão,
s
respectivvamente,
(A) 8 – 6 – N é parr.
par.
(B) 8 – 5 – N é ímp
(C) 9 – 6 – N é parr.
(D) 7 – 5 – N é ímp
par.
(E) 7 – 6 – N é parr.

33
Com
mo linguagem de
d programação, PHP disponibiliza um comando
parra uso nas estruturas DO, WHILE,
W
FOR e SWITCH. Ao ser
dettectado em um
m loop, faz com
m que ocorra o término imed
diato
da execução dessee loop.
onhecido por
Este comando é co
(A) break.
(B) quit.
(C) halt.
(D) exit.
(E) ending.

Parra que ocorra a troca de vaalores entre as
a variáveis e seja
mo
ostrado como conteúdo final “MANAUSS” para ALFA
A e
“AM
MAZONAS” parra BETA, as insstruções que devem
d
substitu
uir o
são:
(A)

34
Em um banco dee dados MySQ
QL deseja‐se ob
bter uma tabela a
parrtir de PED, cujas linhas tenham COD menor que 99.
O resultado
r
deverrá ser ordenado
o por COD e peela coluna QTD
D em
ord
dem crescente.
O comando
c
SQL é:

(B)

(C)

(A)
(D)
(B)
(E)
(C)

(D)

(E)
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Na construção de
d algoritmos e programas, operadores são
os na avaliação de
d expressões. Considerando que
basstante utilizado
1 representa
r
VER
RDADEIRO e 0 equivale a FALSO,
F
as tabeelas‐
verrdade que correspondem aoss operadores ló
ógicos E e OU são,
respectivamente:

Observe o algoritm
mo a seguir, que contém uma função recursivva.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

ós a execução, serão mostrad
dos para X e Y, respectivameente,
Apó
os seguintes
s
valorres:
(A) 1 e 120
(B) 0 e 120
(C) 1 e 96
(D) 0 e 24
(E) 1 e 24

40
38

Observe o algoritm
mo a seguir.

No algoritmo a seeguir ocorre paassagem de paarâmetro por valor
v
de LG para RS e po
or referência dee NR para RJ e de
d CT para MG.

ma, a estruturaa de
Parra gerar o messmo resultado do código acim
con
ntrole enquan
nto ... fimenquanto que correspondee a
parra ... fimpara, é:
é

(A)

(B)

(C)

p
Ao final do processsamento dessee algoritmo serãão mostrados para
as variáveis
v
NR, CTT e LG, respectiivamente, os seeguintes valores:
(A) 4, ORACLE e FA
ALSO
(B) 3, ORACLE e VERDADEIRO
V
(C) 3, POSTGRESQ
QL e VERDADEIR
RO
(D) 3, FIREBIRD e FALSO
(E) 4, FIREBIRD e VERDADEIRO
Níveel Médio – Trabalhadores de Saúd
de – Programado
or

(D)

(E)
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44

Obsserve o algoritm
mo a seguir, qu
ue utiliza o vettor como estruttura
de dados.

Anaalise o algoritm
mo a seguir, q
que executa a multiplicação das
matrizes NEGRO2
2X4 por MADEIRA4x5, e armazena o resulttado
m SOLIMOES2x5
em

ós a sua execução, esse algorritmo gera a seeguinte série co
omo
Apó
saíd
da:
(A) 1 1 2 2 3 3
(B) 1 2 3 4 5 6
(C) 1 1 2 3 5 8
(D) 1 2 4 6 8 9
(E) 1 1 3 5 7 9

O

bloco

de

instruçõees

que
é:

deve

substituir

(A)

42
No que diz respeeito às estruturras de dados, a notação infixxa é
norrmalmente utilizada nas exp
pressões aritm
méticas, como em
(A++B*C/D*E‐F), por exemplo, co
om os operado
ores escritos entre
os operandos.
o
Na notação posfiixa, essa expreessão está indicada na seguinte
alteernativa:
(A) ABCDEF*/*‐+
(B) ABC/C*/E+*F‐‐
(C) ABC**D/E‐F+
(D) ABCD*/EF*+‐
(E) ABC*D/E*+F‐

(B)

(C)

43
A reespeito da mod
delagem de dad
dos orientada a objetos, analise o
prin
ncípio a seguir.
“esstabelece que duas
d
ou mais classes
c
derivada
as de uma messma
sup
perclasse podeem invocar métodos
m
que têm a messma
identificação, mass comportamen
ntos distintos, especializados
e
p
para
cad
da classe derivvada, usando para
p
tanto uma
a referência a um
objjeto do tipo da superclasse”.
s
Esse princípio é deenominado:
(A) herança.
(B) acoplamento.
(C) encapsulamen
nto.
(D) polimorfismo.
(E) coesão.
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(E)
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48

A utilização
u
do Modelo
M
de Entidades e Relaccionamentos seerve
parra o analista representar, graficamente,
g
a forma como
o as
enttidades identifficadas durantee o processo de análise fazem
parrte do sistema de informaçõees e como se relacionam. Neesse
con
ntexto, observee a figura a segu
uir, que represeenta um MER.

No que diz respeito às metod
dologias de de
esenvolvimento
o de
sisttemas, o modeelo em cascata sugerido por Pressman
P
direciiona
parra uma abordagem sistemáticca e sequencial a ser empreggada
no desenvolvimento de sofftware, que começa com
m a
esp
pecificação dos requisitos pelo cliente e pro
ogride ao longo
o do
planejamento, modelagem, construção e implantação,
con
ncluindo com a manutenção p
progressiva do software
s
acabado.
Nessse contexto, as atividadess de análise e codificação são
exe
ecutadas, respeectivamente, naas fases de
(A) implantação e especificação..
o.
(B) especificação e planejamento
o e modelagem..
(C) planejamento
(D) modelagem e construção.
i
(E) construção e implantação.

Esse MER mostra um relacionam
mento do tipo
(A) 0:N
(B) 1:1
(C) 1:N
(D) N:1
(E) N:N

46
A UML
U
– Unified Modeling
M
Langu
uage é uma lingguagem visual para
p
esp
pecificação e modelagem
m
dee sistemas orieentados a objeto.
O método dee desenvolvim
mento pode ser visualizzado
com
mpreendendo quatro
q
fases listtadas a seguir:
I. Levantamento
o de requisitos.
II. Análise de req
quisitos e projetto do software..
III. Implementaçãão do software e testes.
IV. Implantação do
d software.
A fase I é a de concepção
o; As fases II, III e IV são,
respectivamente, as de
onstrução e transição.
(A) elaboração, co
(B) especificação, validação e otiimização.
onstrução e otimização.
(C) elaboração, co
t
(D) especificação, construção e transição.
(E) elaboração, vaalidação e otimização.

47
Obsserve o código JavaScript a segguir.

Na execução no browser Firefo
ox Mozilla v27.0, esse código
o irá
gerrar a seguinte seequência de caracteres:
(A) SUSAM ‐ 1 3 6 10 15
(B) SUSAM ‐ 2 3 5 8 12
(C) SUSAM ‐ 1 2 4 7 11
(D) SUSAM ‐ 2 4 7 11 16
(E) SUSAM ‐ 1 4 8 12 16
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Em DELPHI, o desenvolvimeento de um aplicativo gera
g
norrmalmente um arquivo de programa com extensão EXE e que
usaa chamadas de funções aarmazenadas em um mód
dulo
esp
pecífico. Esse módulo
m
tem com
mo característiccas:
• é mapeado no espaço de endereço privativo
p
de cada
c
plicativo em execução, mas seu
processo, ou seja, cada ap
código é carreegado na memó
ória apenas uma vez.
• pode ser utilizzado por prograamas diferentes, sendo carreggado
na memória uma só vez, o que acarrreta economia de
memória do sistema.
Essse módulo é con
nhecido por
(A) BIN.
(B) DLL.
(C) COM.
(D) DAT.
(E) BAT.

50
A fo
olha de estilo CSS
C é utilizada p
para descrever a apresentação
o de
um
m documento escrito
e
em umaa linguagem de
e marcação, co
omo
HTM
ML. Existem três maneiraas de se ap
plicar estilos aos
doccumentos. No que diz respeitto à aplicação de estilos defin
nida
com
mo externa, anaalise as afirmattivas a seguir.
I. Utiliza um arquivo texto conttendo a sintaxe
e CSS.
II. É a mais podeerosa, visto quee as definições feitas em um style
s
sheet podem ser
s aplicadas a vários docume
entos.
entro do elemeento
III. É definida porr meio do uso da tag LINK de
HEAD, como
o exemplificad
do em <LINK
K rel=”stylesheeet”
href=”http://w
www.susam.gov.br/estilos.csss” type=”text/csss”>
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III esstiver correta.
(D) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
orretas.
(E) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.
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