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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Existem  dois  tipos  de  micronutrientes:  as  vitaminas  e  os
minerais.
II. Os pacientes oncológicos podem apresentar efeitos colaterais
do tratamento quimioterápico,  causando limitações inerentes ao
seu estado físico.
III. Para que os indivíduos possam agir conjuntamente, é preciso
haver acordo entre eles. Esse acordo se faz por meio do direito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O servidor público,  perante a sociedade,  tem como obrigação
demonstrar  ética  em  suas  atitudes  no  serviço  e  em  sua  vida
particular.
II. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) não permite
detalhar as causas de mortalidade por faixa etária.
III. À direção municipal do SUS compete definir os requisitos para
exercer o direito de greve no Brasil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O tratamento de câncer de mama envolver dois procedimentos
possíveis: a mastectomia ou a radioterapia, conforme o estágio da
doença.
II.  A ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde em nível municipal não é uma ação incluída no campo de
atuação do SUS.
III.  É  vedado  ao  servidor  público  prejudicar  deliberadamente  a
reputação  de  outros  servidores  ou  de  cidadãos  que  deles
dependam.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Podemos encontrar as vitaminas nas frutas, nos vegetais e em
alimentos de origem animal.
II.  As  Regiões  de  Saúde  devem  ser  instituídas  pela  União,
exclusivamente.
III. O total de óbitos por cem mil habitantes é o critério considerado
para  o  estabelecimento  de  valores  a  serem  transferidos  aos
municípios, no âmbito do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os sistemas de informação em saúde permitem uma melhor
compreensão de importantes problemas de saúde da população.
II.  As  gorduras  ou  lipídeos  são  os  principais  fornecedores  de
energia,  além dos carboidratos.  Também são responsáveis  por
proteger os órgãos contra lesões, manter a temperatura do corpo,
ajudar na absorção de algumas vitaminas ( A, D, E e K) e produzir
uma sensação de saciedade depois das refeições.
III.  A Educação Permanente em Saúde parte do pressuposto da
aprendizagem significativa e problematizadora.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  proteínas  fazem parte  da  composição  dos  anticorpos  do
sistema imunológico corporal.
II. As gorduras podem ser tanto de origem animal quanto vegetal.
As  de  origem  animal  geralmente  são  líquidas  à  temperatura
ambiente e as de origem vegetal são sólidas nessa temperatura.
III.  A dificuldade de urinar, a demora em começar e terminar de
urinar, a ausência de sangue na urina, o aumento do jato de urina, a
necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite são
sinais e sintomas relacionados ao câncer de próstata.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Estratégia  Saúde  da  Família  é  composta  pelas  ações  de
vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos.
II. Os profissionais de saúde bucal não podem atuar nas Equipes de
Saúde da Família.
III. A atenção domiciliar às pessoas com problemas de saúde deve
ser feita, exclusivamente, pelo técnico em enfermagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O objetivo do tratamento da asma é melhorar a qualidade de vida
da pessoa, por meio do tratamento medicamentoso, apenas.
II.  Em  oncologia,  a  quimioterapia  é  usada  para  tratar  doenças
sistêmicas.
III. O pâncreas é um órgão alongado que se situa transversalmente
na parte inferior do abdome, estendo-se do duodeno até o baço. O
pâncreas secreta dois hormônios: a insulina e o glicênio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação em saúde desestimula o engajamento da população
em assuntos relacionados à saúde.
II. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se
por  servidor  público,  exclusivamente,  aquele  que  tenha  sido
aprovado em concurso público.
III. A única fonte de infecção da amebíase é a ingestão de água
contaminada por fezes contendo cistos amebianos não maduros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer de próstata
estão:  ter  uma  alimentação  saudável,  manter  o  peso  corporal
adequado, praticar atividade física, não fumar e evitar o consumo
de bebidas alcoólicas.
II. É possível controlar as crises da asma e até prevenir que elas
aconteçam  com  algumas  medidas  simples,  como  manter  o
ambiente limpo, promover o acúmulo de sujeira ou poeira e evitar
tomar sol, pois a vitamina D é a causa de uma série de doenças do
aparelho imunológico, como a asma.
III.  É  vedada a  participação direta  ou  indireta  de  empresas  ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil, salvo nos
casos previstos em lei.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As gônadas são glândulas sexuais, que constituem nos ovários
(mulheres)  e  testículos  (homens).  Essas  gônadas,  além  de
produzirem  os  gametas  (óvulos  e  espermatozoides),  também
secretam hormônios.
II. O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento
de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que
são de consistência branda, globosos e bem definidos.
III.  A integração,  em nível  executivo,  das ações de saúde,  meio
ambiente e saneamento básico é um dos princípios do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  secreção  associada  ao  câncer  de  mama  geralmente  é
transparente,  podendo  ser  rosada  ou  avermelhada  devido  à
presença de glóbulos vermelhos. Podem também surgir linfonodos
palpáveis na axila.
II. Promover a saúde do trabalhador pressupõe o fortalecimento e a
articulação das ações de vigilância em saúde.
III. A vigilância em saúde não tem por objetivo a observação e a
análise da situação de saúde da população.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  principais  características  da  asma  são  a  dificuldade  de
respirar, o chiado e o aperto no peito, a respiração curta e rápida.
Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã ou em
resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à
poluição ambiental e às mudanças climáticas.
II.  O  sistema  nervoso  comunica-se  através  de  sinais  elétricos
chamados  impulsos  nervosos,  que  transmitem  a  informação
rapidamente e, geralmente, realizam efeitos de curta duração.
III.  A  função  das  mitocôndrias  é,  exclusivamente,  impedir  a
respiração celular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Fatores de risco são definidos como qualquer coisa que aumenta
o risco de um indivíduo desenvolver uma determinada doença ou
sofrer um determinado agravo.
II.  Os hormônios são mensageiros químicos que influenciam ou
controlam as atividades de outros tecidos ou órgãos. A maioria dos
hormônios é transportada pelo sangue a outras partes do corpo,
exercendo efeitos em tecidos mais distantes.
III. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais
integrais,  e  com  menos  gordura,  principalmente  as  de  origem
animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, como também de outras
doenças crônicas não-transmissíveis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a realização de transplante não poderá ser realizada
por estabelecimento de saúde privado.
II.  O  SUS  inclui  no  seu  campo  de  atuação  o  incremento  do
desenvolvimento científico e tecnológico em saúde no Brasil.
III. O excesso de alguns nutrientes nunca é eliminado na urina ou
nas fezes e nunca fica acumulado, não havendo risco de serem
tóxicos ao organismo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À direção estadual  do SUS compete acompanhar,  controlar  e
avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
II.  A hipófise está fixada à superfície inferior do hipotálamo, por
uma curta haste denominada infundíbulo. Ela possui duas partes:
uma anterior, a adeno-hipófise, e outra posterior, a neuro-hipófise.
A hipófise secreta oito hormônios e, portanto, afeta muitas funções
do corpo humano.
III .  Os  agravos  na  saúde  do  idoso  podem  necessitar  de
intervenções  multidimensionais  e  multissetoriais  com  foco  no
cuidado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O exame de toque retal permite ao médico investigar o câncer de
próstata, avaliando o tamanho, a forma e a textura da próstata,
introduzindo o dedo protegido por uma luva lubrificada no reto do
paciente. Este exame permite palpar as partes posterior e lateral da
próstata.
II. A célula é a unidade estrutural, morfológica e funcional dos vírus.
III. Os servidores públicos devem ser capazes de adotar, no seu dia
a  dia,  atitudes  de  solidariedade,  cooperação  e  promoção  das
injustiças e discriminações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As condições de saúde de um indivíduo estão relacionadas a
diversos fatores genéticos, sistêmicos, ambientais e psicológicos.
O saneamento  básico,  por  exemplo,  compreende os  elementos
relacionados à limpeza urbana, disponibilidade de água e esgoto,
não sendo, portanto, um fator determinante ou condicionante da
saúde.
II.  A alimentação desequilibrada pode levar ao aparecimento de
carências nutricionais.
III.  O  SUS  é  impedido  de  definir  qualquer  mecanismo  de
fiscalização inerente ao poder de polícia sanitária.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Vários fatores ambientais e genéticos podem gerar ou agravar a
asma. Entre os aspectos genéticos estão a exposição à poeira e
barata, aos ácaros e fungos, às variações climáticas e infecções
virais  (especialmente  o  vírus  sincicial  respiratório  e  rinovírus,
principais  agentes  causadores  de  pneumonia  e  resfriado,
respectivamente).
II. Em geral, indivíduos infectados pelo HIV são imunes às doenças
oportunistas.
III.  O NASF não se vincula às equipes de Saúde da Família em
territórios definidos, independentemente de sua classificação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Está  incluída  no  campo  de  atuação  do  SUS,  entre  outros
aspectos,  a  participação  na  fiscalização  da  produção  de
substâncias psicoativas.
II. Um tumor maligno costuma apresentar massa pouco delimitada
e ser localmente invasivo. Ele se infiltra em tecidos adjacentes.
III. A Declaração de Óbito (DO) é o único documento que alimenta o
Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  paciente  com  neoplasia  maligna  tem  direito  de  receber
tratamento no SUS.
II.  A  prática  de  exercícios  físicos  pode  aliviar  eventuais
desconfortos trazidos pelas mudanças no organismo da mulher
durante a gestação.
III. A qualidade da atenção deve estar referida a um conjunto de
aspectos  que  englobam  as  questões  psicológicas,  sociais,
biológicas, sexuais, ambientais e culturais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O atendimento e a internação domiciliares devem ser realizados
por  equipes  multidisciplinares  que  possam atuar  nos  níveis  da
medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
II.  Nos casos mais avançados de câncer de boca,  observam-se
sintomas como a facilidade de mastigação e de engolir, a melhoria
na fala e a sensação de que há algo preso na garganta.
III. O termo quimioterapia refere-se ao tratamento de doenças por
substâncias  químicas  que  afetam o  funcionamento  celular.  No
tratamento do câncer,  por  exemplo,  a  quimioterapia  tem como
função principal estimular o crescimento das células malignas que
formam o tumor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os ácidos graxos saturados são responsáveis pelo aumento de
colesterol sanguíneo. Algumas fontes desses ácidos são a gema
do ovo, as carnes em geral, as vísceras e o óleo de coco.
II. O principal hormônio secretado pelos testículos é a testosterona,
um esteroide produzido por suas células intersticiais. O estímulo
para  secreção  da  testosterona  é  o  hormônio  luteinizante  (LH),
proveniente da adeno-hipófise.
III. O exame de PSA é um exame de sangue que mede a quantidade
de  uma proteína  produzida  pela  próstata  -  Antígeno  Prostático
Específico  (PSA).  Níveis  altos  dessa  proteína  podem  significar
câncer, mas também doenças benignas da próstata.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança não
abrange  atenção  às  crianças  em  situação  de  violências  e
acidentes.
II. O usuário dos serviços de saúde deve ficar atento a situações de
sua  vida  cotidiana  que  coloquem  em  risco  sua  saúde  e  a  da
comunidade, adotando medidas preventivas.
III. Cadastrar as famílias em sua área de abrangência não é dever
da equipe da Unidade de Saúde da Família.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O câncer na cavidade oral não está relacionado ao fumo.
II. A base do tratamento da asma persistente é o uso continuado
de medicamentos com ação anti-inflamatória, também chamados
controladores, sendo os corticosteroides inalatórios (bombinha) os
principais. Pode-se associar também medicamentos de alívio, com
efeito broncodilatador.
III.  À  direção  municipal  do  SUS  compete  executar  serviços  de
vigilância sanitária.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Manter-se atualizado com a legislação pertinente ao órgão onde
exerce suas funções é um dever fundamental do servidor público.
II. A organização das ações de cuidado das pessoas idosas nunca
deve ser articulada em rede.
III.  O  NASF  faz  parte  da  atenção  básica  e  não  pode  realizar
atendimento individual da população.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os macronutrientes são os nutrientes dos quais o organismo
precisa  em  grandes  quantidades  e  que  são  amplamente
encontrados nos alimentos. São especificamente os carboidratos,
as minerais e as vitaminas.
II.  Em oncologia,  o  tratamento  primário  busca  remover  todo  o
tumor e tecidos adjacentes, incluindo linfonodos regionais.
III. O excesso de consumo de proteína favorece a capacidade de
trabalho no fígado e nos rins e reduz a excreção de cálcio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  São princípios e  diretrizes da Atenção Básica:  Universalidade,
Equidade e Integralidade.
II.  A  Lei  8.080/90  dispõe  apenas  sobre  as  condições  para  a
proteção integral da criança e do adolescente.
III. O Cálcio é prejudicial à constituição de ossos e dentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Cada  nutriente  fornece  diferentes  quantidades  de  energia
(caloria).  Quanto  maior  for  a  variedade  de  nutrientes  que  um
alimento tiver, maior será o seu valor nutricional (equilíbrio entre
qualidade e quantidade).
II. As equipes da Unidade de Saúde da Família devem reconhecer
os problemas de saúde prevalentes e os riscos a que a população
do território adscrito está exposta.
III. A ingestão de carboidratos evita que as proteínas dos tecidos
sejam usadas para o fornecimento de energia.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, que
produzem hormônios e estão amplamente distribuídas pelo corpo.
As glândulas endócrinas são glândulas com ductos amplos, isto é,
elas secretam hormônios diretamente no núcleo das células.
II. Quando a mulher HIV positivo fica gestante, não se deve fazer
uma nova notificação como gestante HIV positivo.
III.  Para  confirmar  o  câncer  de  próstata,  é  preciso  fazer  uma
biópsia. Nesse exame, são retirados pedaços muito pequenos da
próstata para serem analisados no laboratório.  A biópsia não é
indicada caso seja encontrada alguma alteração no exame de PSA
ou no toque retal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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31 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A Estratégia Saúde da Família desfavorece a consolidação da
atenção básica.
II. Entre os fatores de risco extrínsecos que podem contribuir para
o desenvolvimento de um câncer incluem-se o uso de tabaco e
álcool.
III. Monitorar as viroses circulantes no Brasil é uma ação contrária
aos objetivos da vigilância epidemiológica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Apenas  o  enfermeiro  da  Equipe  de  Atenção  Básica  pode
participar  do processo de mapeamento da área de atuação da
equipe.
II.  O  sistema  nervoso  e  as  glândulas  endócrinas  são  os  dois
principais mecanismos de comunicação e coordenação do corpo
humano. Eles regulam quase todos os sistemas orgânicos através
de sinais mecânicos.
III. A educação do paciente é parte fundamental da terapêutica da
asma e deve integrar todas as fases do atendimento ambulatorial e
hospitalar.  Não  se  deve  levar  em  conta  aspectos  culturais  ou
abranger aspectos de conhecimento da doença, incluindo apenas
medidas para redução da exposição aos fatores desencadeantes
ou  adoção  de  plano  de  autocuidado  baseado  na  identificação
precoce dos sintomas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O câncer de boca afeta os lábios e o interior da cavidade oral.
Dentro da boca devem ser observados gengivas, bochechas, céu
da boca, língua (principalmente as bordas), além da região embaixo
da língua.
II.  A  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  considera  os  termos
Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais
concepções, como termos equivalentes.
III. Compete à direção municipal do SUS colaborar com a União e
os  Estados  na  execução  da  vigilância  sanitária  de  portos,
aeroportos e fronteiras.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A meiose é um tipo de divisão celular que produz as células
germinativas – hemácias e neurônios. Esse é o processo através
do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido
pela metade.
II.  O Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) não
permite  reunir  informações  epidemiológicas  referentes  aos
nascimentos  informados  em  todo  território  nacional.
III.  Entre  o  usuário  e  o  profissional  de  saúde  não  deve  existir
qualquer ligação ou relação de vínculo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coeficiente de mortalidade infantil tem como principais fontes
de informações o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o
Sistema de Informação sobre Desmatamento.
II.  As  ações  da  vigilância  sanitária  são  de  cunho  educativo  e
preventivo.
III. A promoção da saúde do trabalhador não deve contemplar a
utilização de indicadores de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 440 - 77 - 143 é igual a 281.

b) Em uma loja foram vendidas 697 unidades de um produto a R$
13,50, cada. Sabe-se que a taxa de impostos é de 3,50% sobre a
receita de vendas.  Assim,  considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor total dos impostos é
superior a R$ 334,15 e inferior a R$ 341,98.

c) No mês de agosto, um supermercado registrou vendas de 1.377
garrafas de refrigerante, a R$ 4,75, cada. No mesmo período, foram
vendidas 8.753 garrafas de cerveja, a R$ 5,15, cada. Sabe-se que o
valor do imposto sobre as vendas dessas bebidas é de 7% sobre o
preço  de  venda.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas,  é  correto afirmar que o valor  total  dos impostos
pagos sobre essas bebidas é superior a R$ 3.690,15 e inferior a R$
3.712,45.

d) Enquanto estava no supermercado, Ana comprou R$ 17,35 em
aveia; R$ 45,60 em feijão; R$ 22,70 em arroz; R$ 18,60 em soja e R$
18,70 em milho. No momento de realizar o pagamento de suas
compras, ela apresentou um cupom promocional que lhe permitiu
obter  um  desconto  de  12%.  Assim,  considerando  apenas  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por
Ana, após o desconto,  era superior a R$ 107,35 e inferior a R$
111,42.

e) Se Ana nasceu em 1974, então ela completou 27 anos em 1997.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  desconto  de  R$  152  sobre  um  salário  de  R$  1.000
representa uma redução de 22% sobre o valor da remuneração.

b) O resultado da subtração 412 - 85 - 135 é igual a 192.

c) O resultado da multiplicação 9 x 3 x 3 é maior que 108.

d) O resultado da soma 39 + 14 + 52 é menor que 98.

e) Se Ana nasceu em 1958, então ela completará 68 anos em 2039.
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38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ao realizar compras em um supermercado, Ana gastou R$ 45,15
com carne, R$ 16,75 com leite, R$ 14,10 com cereais, R$ 11,22
com sorvete e R$ 31,80 com produtos de limpeza. No momento de
realizar  o  pagamento,  ela  apresentou  um  cupom  promocional,
obtendo 15% de desconto sobre o valor total das compras. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor final pago por Ana, após o desconto, foi
superior a R$ 92,30 e inferior a R$ 97,45.

b) O resultado da multiplicação 5 x 7 x 9 é menor que 211.

c) Uma loja de roupas realizou uma promoção para a venda das
camisas dos tipos “X” e “Y”. Como resultado dessa ação, foram
vendidas 197 camisas do tipo "X", a um preço de R$ 17,50, cada.
Também  foram  vendidas  73  camisas  do  tipo  "Y",  a  um  preço
unitário de R$ 13,50, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  valor
arrecadado com a venda das camisas do tipo “X” corresponde a
mais  de  74%  e  a  menos  de  81%  da  receita  total  de  vendas
decorrente da ação promocional.

d) Se 6/8 do volume de uma garrafa está preenchido com suco,
então a garrafa está 67% cheia, apenas.

e) Ana é gerente de uma loja. Ao término de um dia de trabalho, ela
observou que as receitas de vendas dos seus 5 principais produtos
foram  as  seguintes:  R$  1.450,00  referente  ao  produto  "A";  R$
338,50 referente ao produto "B"; R$ 791,00 referente ao produto "C";
R$  3.501,10  referente  ao  produto  "D";  e  R$  89,30  referente  ao
produto "E". Sabe-se que sobre esses valores incide um imposto
municipal de 1,80%. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor do imposto devido é
superior a R$ 96,10 e inferior a R$ 109,80.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da soma 30 + 11 + 37 é menor que 73.

b) Se Ana possui uma dívida de R$ 1.500 e, até o momento, já
pagou R$ 800, então mais de 47% dessa obrigação já foi quitada.

c) Se Ana possuía 312 cabras em sua fazenda e adquiriu mais 88
animais, então sua criação passou a ter 417 animais.

d) Se Ana comprou 9 pacotes de biscoito a um preço unitário de R$
13, então ela gastou R$ 134 com suas compras.

e) O resultado da subtração 419 - 83 - 137 é igual a 299.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da multiplicação 75 x 4 x 12 é maior que 4.005.

b) No mês de maio, Ana vendeu 47 computadores a R$ 1.317,00,
cada. Nesse mesmo mês, ela vendeu 29 celulares a R$ 979,00,
cada. Sabe-se que Ana recebe uma comissão de 7% sobre cada
venda  realizada.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  ela  recebeu  mais  de  R$
6.297,00  e  menos  de  R$  6.388,00  de  comissão  pelas  vendas
realizadas.

c) No mês de agosto, um comerciante vendeu 447 unidades de um
produto cujo preço unitário é R$ 31,25. Sabe-se que sobre o preço
desse  produto  incide  um  imposto  municipal  de  4,20%.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor total do imposto a ser pago será superior a R$
591,17 e inferior a R$ 604,25.

d)  Após  realizar  uma ampla  campanha promocional  nas  redes
sociais, Ana conseguiu vender 711 camisetas a R$ 49,15, cada. Seu
contador lhe informou que será cobrado um imposto de 4,97%
sobre o valor total das vendas desses artigos. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o valor
total do imposto a ser pago por Ana será maior que R$ 1.704,15 e
menor que R$ 1.722,18.

e) Se uma garrafa contém 0,5L de suco, então 10 garrafas conterão
13,5L dessa bebida.

Agronomia

O  profissional  formado  em  Agronomia  tem  o  objetivo  de
melhorar a qualidade e produtividade de rebanhos, plantações e
produtos agroindustriais, planejando, coordenando e executando
as atividades relacionadas às etapas de um agronegócio.  Ele
acompanha atividades como o preparo e o cultivo do solo,  o
processo de colheita, a alimentação do rebanho e a reprodução
dos animais.

Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  O  tema  central  do  texto  é  a  necessidade  de  ampliar  as
exportações brasileiras em 2020.

b) De acordo com o autor, as tecnologias utilizadas na agricultura
não contribuem para a melhoria da produtividade no campo.

c) Acompanhar o preparo e o cultivo do solo é uma atribuição do
profissional de agronomia, de acordo com o texto.

d)  De  acordo  com  o  autor,  a  profissão  de  agrônomo  não  é
regulamentada no Brasil.

e) No texto, o autor relata suas experiências pessoais ao longo de
sua carreira como agrônomo.

42 •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto são as atribuições do profissional de
agronomia.

b)  O  tema  central  do  texto  é  o  estímulo  governamental  ao
desenvolvimento tecnológico no Brasil.

c) O tema central do texto é a política de desarmamento no Brasil.

d) A agronomia é a ciência que estuda o movimento dos planetas,
de acordo com o texto.

e) No texto, o autor informa que o profissional de agronomia não
deve ter conhecimento sobre a produção agrícola.

43  •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o financiamento público dos serviços
de saúde.

b) No texto, o autor defende a melhoria nas condições de trabalho
dos  profissionais  do  campo,  a  fim  de  reduzir  os  riscos  de
acidentes.

c)  De acordo com o autor,  no Brasil,  a  profissão de agrônomo
apenas pode ser exercida por homens.

d) No texto, o autor revela seu interesse pessoal por tornar-se um
agrônomo.

e) Planejar as atividades de um agronegócio é uma atribuição do
profissional de agronomia, de acordo com o autor.

44  •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O profissional de agronomia deve atuar apenas com animais
domésticos, de acordo com o texto.

b) A única atribuição do profissional de agronomia é acompanhar a
alimentação do rebanho, de acordo com o autor.

c) O tema central do texto é o aumento da produção agrícola em
2017.

d) O texto afirma que acompanhar a reprodução dos animais é
uma atribuição do profissional de agronomia.

e) A única atribuição do profissional de agronomia é acompanhar o
processo de colheita, de acordo com o texto.

45  •  Leia  o  texto  'Agronomia',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  De  acordo  com  o  autor,  o  agrônomo  é  um  profissional
qualificado para atuar na produção de bovinos, apenas.

b) No texto, o autor apresenta diversas estatísticas relacionadas às
doenças ocupacionais que acometem os profissionais do campo.

c) De acordo com o texto, o profissional de Agronomia atua no
setor agroindustrial.

d) O tema central do texto é o crescimento do PIB do Brasil em
2017.

e) No texto,  o autor defende a regulamentação da profissão de
agrônomo através de uma lei nacional comum.
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Odontologia

O profissional formado em Odontologia é responsável pela saúde
bucal  das  pessoas.  Ele  atua  na  prevenção,  diagnóstico  e
tratamento  de  problemas  relacionados  à  mordida,  gengiva  e
dentes.  O  dentista  realiza  tratamentos  estéticos  e  também
intervenções relacionadas à saúde bucal.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

46 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  O  autor  traz  informações  relacionadas  ao  aumento  de
investimentos em educação, no Brasil, na última década.

b) O texto fala sobre a profissão de médico.

c) Realizar exames de sangue é a principal função do dentista, de
acordo com o autor.

d)  O  profissional  formado  em  Odontologia  é  responsável  pela
saúde bucal das pessoas, de acordo com o texto.

e) Ministrar aulas é a principal função do dentista, de acordo com o
texto.

47 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O tema principal do texto é o amor entre dois adolescentes.

b)  O  autor  procura  convencer  o  leitor  sobre  a  necessidade  de
proibir a atuação de dentistas não licenciados no Brasil.

c)  O  texto  afirma  que  os  profissionais  de  odontologia  são,
frequentemente,  acometidos  por  doenças  ocupacionais  e
dermatites.

d) O texto fala sobre a profissão de policial.

e) O texto afirma que o dentista realiza tratamentos estéticos.

48 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O texto fala sobre a profissão de músico.

b) O texto afirma que o dentista realiza intervenções relacionadas à
saúde bucal.

c) Planejar espaços urbanos é a principal função do dentista, de
acordo com o autor.

d)  O  texto  traz  informações  relacionadas  ao  crescimento  de
matrículas nos cursos de odontologia no Brasil.

e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre o envolvimento de
profissionais de odontologia nos movimentos sociais do país.

49 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O autor utiliza-se de figuras de linguagem para relembrar sua
juventude na faculdade de odontologia.

b) Realizar cálculos de engenharia é a principal função do dentista,
de acordo com o texto.

c) No texto, o autor procura discutir os princípios éticos que regem
a profissão de odontólogo no Brasil.

d) O texto traz informações relacionadas à redução das doenças
de gengiva no nordeste brasileiro.

e)  O  dentista  atua  na  prevenção  de  problemas  relacionados  à
mordida, de acordo com o autor.

50 •  Leia o texto 'Odontologia',  analise as assertivas a seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O profissional de odontologia atua no diagnóstico de problemas
relacionados à gengiva, de acordo com o texto.

b)  O autor  defende a  criação de um marco regulatório  técnico
nacional para a atuação dos profissionais de odontologia.

c) O profissional de odontologia não deve atuar na prevenção de
doenças na gengiva, de acordo com o texto.

d) O texto fala sobre a profissão de pintor.

e) O texto fala sobre a profissão de professor.
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RASCUNHO


