FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILÍA

REALIZAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

EDM 30

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
QUESTÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

RESP.

QUESTÃO
RESP.

Questão 03
Relacione as colunas e, em seguida assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Em relação à Organização, analise as assertivas
abaixo e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I.

II.

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

A organização virtual é uma estrutura
altamente centralizada, com pouca ou
nenhuma departamentalização e grande
recurso à terceirização para muitas das
principais funções da organização.

Organização orgânica caracterizada por um
baixo grau de departamentalização, amplas
margens de controle, autoridade centralizada
numa única pessoa e pequena formalização.

IV.

A organização burocrática é uma forma
altamente adaptativa, caracterizada por níveis
limitados, equipes, pouca formalização, rede
de informações abrangente.

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

4.

5.
6.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 – 2 – 5 – 4 – 3.
2 – 4 – 3 – 5 – 1.
5 – 1 – 4 – 3 – 2.
4 – 3 – 2 – 1 – 5.
3 – 1 – 5 – 2 – 4.

handheld

são

Questão 05
Em relação ao texto abaixo, analise as assertivas e
assinale
a
alternativa
que
aponta
a(s)
INCORRETA(s).
Aquela empresa que agrega outros valores que não
somente a maximização do retorno para os
acionistas pode ser denominada como empresa
humana. Nesse sentido, são mencionadas
empresas que, no âmbito interno

Se instala.
Está relacionada à confiança que se pode ter
nos canais eletrônicos de comunicação de
dados, operando num contexto onde outros
canais deles se valem para transmitir
significados.
Deve, seu processo, ser realizado no final de
um
projeto
que
tenha
previsto
integradamente a função, utilidade e
manutenção deste mecanismo.
Ação de impedir que o conteúdo de uma
célula particular ou grupo de células seja
alterado.
Sistema operacional de rede que, para limitar
o acesso, atribui senhas para os recursos.
Se planeja.

A.

B.

C.
D.

2, 3, 5 e 6 são conceitos de segurança em informática.
1, 3 e 4 são conceitos de proteção em informática.
2, 4, e 6 são conceitos de proteção em informática.
3 e 5 são conceitos de segurança em informática.
2 e 5 são conceitos, sequencialmente, de segurança e
de proteção em informática.
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Maneira como os arquivos de programas são
organizados.
Pode ser sequencial, direta (também
chamada de relativa ou randômica ou
aleatória) ou sequenciada.
Unidades auxiliares.
Regular arquivo que contém dados.
Uma lista de instruções para que o
computador saiba como proceder.

Questão 04
Mainframe, microcomputador e
considerados
(A)
ferramentas.
(B)
aplicativos.
(C)
modos de utilização de tecnologias.
(D)
tipos de computador.
(E)
aplicativos para edição de texto.

Questão 02
Considere os conceitos abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.

3.

( )

( )
( )
( )

Apenas I, II e IV.
Apenas I e III .
Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e II.

1.
2.

Organização de arquivos
Gerenciamento de arquivos
Pastas
Programas
Instalação de periféricos

( )

A organização sem fronteiras procura
eliminar a cadeia de comando, criar margens
ilimitadas
de
controles,
substituir
departamentos por equipes participativas e
minimizar
outros
limites
verticais
e
horizontais.

III.

1.
2.
3.
4.
5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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promovem a melhoria na qualidade de vida e
de trabalho, visando à construção de
relações mais democráticas e justas.
mitigam as desigualdades e diferenças de
raça, sexo ou credo (e não apenas em tais
aspectos).
contribuem para o desenvolvimento e
crescimento das pessoas.
focalizam o ambiente, buscando a eliminação
de desequilíbrios ecológicos, a superação de
justiças sociais, o apoio a atividades
comunitárias, enfim, o que se convencionou
chamar
de
exercício
da
cidadania
corporativa.

Apenas A e C.
Apenas B, C e D.
Apenas D.
Apenas C.
Apenas A e B.

Questão 06
Assinale a alternativa que preenhe corretamente a
lacuna do seguinte texto.

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

Procedimento para a realização de segurança, o
backup, cópia de um arquivo ou conjunto de dados
mantidos por questão de segurança no original ou
cópia principal, é também considerado um arquivo
reserva ou uma cópia de segurança. Há alguns
tipos comuns de processos de backup, cada um
com suas características bem definidas em relação
ao outro, por exemplo, o ______, leva menos tempo
que o backup convencional e resulta em menos
mídias usadas porque não copia todos os arquivos
selecionados, pois nesse tipo de backup só serão
copiados os arquivos que “precisam” ou
“merecem” ser copiados, ou seja, só serão
copiados os arquivos que foram criados ou
modificados desde o último backup.
Backup Global
Backup Diferencial
Backup de Cópia
Backup de Recuperação
Backup incremental

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

III.

Empresa focada em qualidade total.

IV.

Empresa competitiva.

V.

Empresa inovadora.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
Apenas I e II.
I, II, III, IV e V.
Apenas II, III e V.
Apenas IV e V.
Apenas I e IV.

1.
2.
3.
4.

Internet
Intranet
Ethernet
Extranet

( )

Rede implementada com cabo coaxial grosso
e transceptores para conectar outros cabos,
podendo alcançar longas distâncias.
Rede remota internacional de ampla área
geográfica, que proporciona transferência de
arquivos e dados, juntamente com funções
de correio eletrônico para milhões de
usuários ao redor do mundo.
Rede implementada com cabo coaxial fino e
conectores BNC, com alcance limitado, por
volta de 1.000 metros.
Qualquer rede que fornece, dentro de uma
empresa ou organização, serviços similares
aos da www. não é necessariamente ligada à
Internet, por motivos de segurança interna.
Forma de rede de área local onde o dado é
transmitido em pacotes de comprimento
variável e cada dispositivo de rede seleciona
somente o pacote a ele enviado.

( )

( )

( )

( )

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

Considerando
o
texto
apresentado,
os
procedimentos adotados pelo mecânico e pelo
motoboy, assim como pelas organizações por eles
representadas, se pode dizer que tais posturas são
características de
Empresa humana.
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Empresa moderna.

Questão 08
Relacione as colunas abaixo e, em seguida assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.
Alguns números poderão ser utilizados mais de
uma vez e outros poderão não ser usados.

Questão 07
“Meu carro apresentou um problema na injeção de
combustível. Por tratar-se do uso de gás natural
veicular, procurei uma oficina especializada neste
tipo de equipamento. Depois de ser mal atendido
em uma oficina, fui a outra oficina, onde me
atenderam muito bem, desde a recepção até o
encaminhamento a um dos mecânicos, que
prontamente me atendeu. Demos uma volta com o
carro e ao chegarmos à oficina o mesmo já havia
diagnosticado o defeito.
Encurtando a conversa. Quando fui buscar o carro
na oficina notei logo na chegada que o mecânico
que me atendeu estava recebendo, de um motoboy,
uma unidade de um componente eletrônico. Ele
notou que o componente estava errado e o preço
era bem superior ao praticado no mercado.
O que me surpreendeu foi a atitude do profissional.
Mesmo estando o dono da oficina ao seu lado, ele
ligou para a empresa fornecedora informando que o
componente estava errado e o preço era o dobro do
que estavam cobrando outros fornecedores, e
providenciou a devolução do produto.
Em seguida, ligou imediatamente para outro
fornecedor pedindo uma unidade desse mesmo
componente eletrônico, em caráter de urgência,
pois o cliente não poderia esperar muito tempo.
Virou-se para o cliente, pediu-lhe desculpas e um
pouco de paciência, pois a peça chegaria em alguns
minutos e o seu problema estaria resolvido. Logo
após as explicações dadas ao outro cliente, me
atendeu de imediato informando que o problema do
meu carro já estava resolvido e acompanhou-me até
a recepção para o pagamento e a entrega do meu
veículo”. (Extraído das páginas 36/37 do livro
Comida, sexo e administração, de autoria de Valdec
Romero Castelo Branco, publicado no RJ, pela Epapers, em 2007)

I.

II.
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3 – 2 – 4 – 3 – 2.
4 – 1 – 2 – 3 – 4.
2 – 4 – 1 – 4 – 3.
3 – 1 – 3 – 2 – 3.
1 – 3 – 3 – 1 – 1.

Questão 09
Considere os princípios básicos citados no Art. 3.º
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, listados a
seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

(E)

Questão 11
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.

da legalidade e da impessoalidade.
da moralidade e da igualdade.
da verdade material e da oficialidade.
da publicidade e da probidade administrativa.
da razoabilidade e da proporcionalidade.
da irretroatividade das lei e da moralidade e
probidade administrativa.
da publicidade e transparência e da
eficiência.
da vinculação ao instrumento convocatório e
do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

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

Baseando-se neles, assinale a alternativa correta.
1, 2, 4 e 8 são princípios básicos citados no Art. 3.º da
Lei n.º 8.666/93.
2, 3, 5, 6 e 8 são princípios básicos citados no Art. 3.º
da Lei n.º 8.666/93.
3, 4 e 7 são princípios básicos citados no Art. 3.º da Lei
n.º 8.666/93.
5, 6, 7 e 8 são princípios básicos citados no Art. 3.º da
Lei n.º 8.666/93.
1, 2, 3, 4, 5 e 6 são princípios básicos citados no Art. 3.º
da Lei n.º 8.666/93.

( )

( )

( )

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

o

Art. 13. No prazo previsto no art. 8 , as
receitas previstas serão desdobradas, pelo
Poder Executivo, em metas bimestrais de
arrecadação, com a especificação, em
separado, quando cabível, das medidas de
combate à evasão e à sonegação, da
quantidade e valores de ações ajuizadas para
cobrança da dívida ativa, bem como da
evolução
do
montante
dos
créditos
tributários
passíveis
de
cobrança
administrativa.
o
§ 7
do Art. 17. Considera-se aumento de
despesa a antecipação daquela criada por
prazo determinado.
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar,
entende-se por transferência voluntária a
entrega de recursos correntes ou de capital a
outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira,
que
não
decorra
de
determinação
constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Financeiro Nacional.
Art. 28. Salvo mediante lei específica, não
poderão ser utilizados recursos públicos,
inclusive de operações de crédito, para
socorrer instituições do Sistema Único de
Saúde, ainda que mediante a concessão de
empréstimos
de
recuperação
ou
financiamentos para mudança de controle
acionário.

F – V – V – F.
V – F – V – F.
V – F – F – F.
F – F – F – V.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

No tocante a classificação dos Serviços públicos,
relativamente
à
forma
como
atende
as
necessidades dos usuários, o serviço público por
ser ______, que são aqueles cujo destinatário é a
coletividade e não o indivíduo, sendo a eles
prestado indiretamente e ______, que são os
serviços que visam a satisfação direta e individual
do usuário.
Uti universi / uti singuli
Diretos / indiretos
Próprios / impróprios
Não essenciais / essenciais
Indiretos / diretos

Questão 12
Qual é o texto proveniente de uma autoridade, que
consiste em comunicação de qualquer assunto de
ordem administrativa, ou estabelecimento de uma
ordem, apresenta caráter público e só pode ser
expedido por órgão da administração pública, como
uma secretaria, um ministério, uma prefeitura e
outros; e o destinatário pode ser órgão público ou
um cidadão particular é?
(A)
Requerimento.
(B)
Ofício.
(C)
Carta.
(D)
Petição.
(E)
Parecer.

Questão 10
Informe se é verdadeiro (V) ou falso(F) o que se
afirma abaixo sobre a Lei Complementar n.º 101, de
04 de maio de 2000. A seguir, assinale a alternativa
com a sequência correta.
( )

V – V – F – V.
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( )

Questão 13
Relacione as colunas abaixo e, em seguida assinale
a alternativa correta sobre ferramenta e técnicas da
qualidade.

( )
A.

De origem japonesa, aplicados nas fábricas,
nos escritórios, e nos sistemas produtivos. A
implementação desta ferramenta mudou
radicalmente a percepção de que as
indústrias ou os locais de produção deveriam
ser sujos, bagunçados e desorganizados.
Uma das mais despretensiosas e mais
poderosas ferramentas para a qualidade.
Ferramenta utilizada em reuniões nas quais
os integrantes têm liberdade total de expor
suas ideias, por mais absurdas que pareçam,
sem se preocuparem uns com os outros, dos
quais recebem ou não influência. Tais ideias
são classificadas e avaliadas de acordo com
as expectativas.
De difícil implementação, apesar de ser
simples de explicar. Sua utilização deve
considerar as melhores práticas de mercado,
ou seja, as usadas pelas melhores empresas,
e tais práticas, se adequadas, devem ser
aplicadas na organização. O grau de
dificuldade desta ferramenta se traduz na
obtenção da informação das melhores
práticas, uma vez que algumas empresas têm
seu diferencial nessas práticas.
Faz parte do processo de realização da
análise do problema para identificar sua
causa. Realiza sistematicamente a pergunta
em busca da verdadeira causa do problema,
procurando aprofundar a análise até o ponto
em que a resposta para o problema é
encontrada.

B.

C.

D.

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

)
)
)
)

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

Benchmarking
5 S’s
Brainstorming
Técnica dos cinco “porquês”

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

Questão 14
Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se
afirma
abaixo
sobre
atos
e
contratos
administrativos. A seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

( )

A manifestação que se consubstancia em ato
administrativo
poderá
ser
diretamente
irradiada pelo homem ou, mesmo, por meio
de máquinas previamente programadas pelo
homem, caso dos parquímetros, relatórios de
radares, etc.
A exigibilidade é a característica do ato
administrativo que consiste na aptidão que a
Administração Pública possui de exigir e
cobrar do administrado determinada conduta,
tal como prescrita no ato administrativo
correspondente, permitindo, portanto, que a
Administração
Pública
objetive
o
cumprimento efetivo da obrigação por ela
estabelecida, socorrendo-se ou não, da
interferência do Poder Judiciário.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

F – V – V – F.
V – V – V – F.
V – V – F – V.
F – F – V – F.
V – V – V – V.

Questão 15
Uma das formas de diagnosticar o nível de saúde
da equipe de trabalho é aplicar o modelo de campo
de forças, emprestado da física e que foi
reelaborado
e
transposto
para
situações
interpessoais por Kurt Lewin, tornando-se um
recurso amplamente utilizado na resolução de
problemas grupais, interpessoais e individuais. As
“forças” compreendem todos os elementos ativos
que se conjugam para determinar o nível de
atividade específico da situação em dado momento.
Considerando, portanto, os dois tipos de forças:
impulsoras e restritivas, assinale com (FI), o que
caracteriza força Impulsora e com (FR) o que
caracteriza força Restritiva. A seguir, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

A – C – B – D.
D – B – C – A.
B – A – D – C.
C – A – B – D.
C – D – A – B.

( )

O discrímen entre o contrato administrativo e
ato administrativo reside no conjunto de
regras e princípios que disciplinam seus
termos e condições.
Certidão é o nome dado a um ato
administrativo que certifica ou declara
determinado estado de coisa acerca de
alguém ou de um objeto. É o que se passa na
certidão de protesto ou na Certidão Negativa
de Ônus e Alienação. Exterioriza, portanto, as
informações e dados que o Estado possui
acerca de alguma realidade ou circunstância
relevante envolvendo pessoas e objetos.
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I.

Motivação, Apoio, Empatia.

II.

Linguagem cautelosa,
Interferência.

troca

de

III.

Recursos adequados,
privacidade.

local

disponível,

IV.

Manobras sutis e tamanho do grupo.

FI – FR – FI – FR.
FR – FR – FI – FR.
FI – FR – FR – FI.
FI – FI – FI – FR.
FR – FI – FR – FR.

local,

Questão 20
Assinale a alternativa correta. A reunião que ocorre
a cada quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde
e propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Executivo, denomina-se
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Conferência de Saúde.
(C)
Fundo de Saúde.
(D)
Plano de Saúde.
(E)
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

NOÇÕES DE POLÍTICAS DE SAÚDE
Questão 16
Assinale a alternativa correta. O Sistema Único de
Saúde (SUS) é constituído pelo
(A)
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público.
(B)
conjunto de ações de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais,
da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público.
(C)
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público.
(D)
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais e estaduais
mantidas pelo Poder Público.
(E)
conjunto de ações de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais e estaduais, da
Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público.

Questão 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. A Atenção Básica tem a Saúde
da Família como estratégia prioritária para sua
organização de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde. A Atenção Básica tem
como fundamentos

Questão 17
Assinale a alternativa correta. A direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no
âmbito dos Municípios:
(A)
pelo Ministério da Saúde.
(B)
pela Secretaria de Saúde Estadual ou órgão
equivalente.
(C)
pela Secretaria Municipal de Saúde ou órgão
equivalente.
(D)
pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério da
Saúde.
(E)
pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da
Saúde.
Questão 18
O Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de
governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, contará com as seguintes instâncias
colegiadas:
(A)
a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
(B)
a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde e da
Comunidade.
(C)
a Conferência de Saúde, o Conselho das Empresas.
(D)
a Conferência das Empresas de Saúde e o Conselho
Fiscalizador.
(E)
a Conferência das Empresas de Saúde e o Conselho
de Saúde e da Comunidade.

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

Questão 19
Assinale a alternativa correta. Os recursos
referentes a cobertura das ações e serviços de
saúde a serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal em investimentos na rede
de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e
hospitalar e às demais ações de saúde, serão
destinados na seguinte porcentagem
(A)
50% para os Municípios e o restante aos Estados.
(B)
60% para os Municípios e o restante aos Estados.
(C)
70% para os Municípios e o restante aos Estados.
(D)
80% para os Municípios e o restante aos Estados.
(E)
90% para os Municípios e o restante aos Estados.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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I.

possibilitar o acesso universal e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada
preferencial do sistema de saúde, com
território adscrito de forma a permitir o
planejamento
e
a
programação
descentralizada, e em consonância com o
princípio da equidade.

II.

efetivar a integralidade em seus vários
aspectos, a saber: integração de ações
programáticas e demanda espontânea;
articulação das ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação, trabalho de forma
interdisciplinar e em equipe, e coordenação
do cuidado na rede de serviços.

III.

desenvolver
relações
de
vínculo
e
responsabilização entre as equipes e a
população adscrita garantindo a continuidade
das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado.

IV.

valorizar os profissionais de saúde por meio
do estímulo e do acompanhamento constante
de sua formação e capacitação.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. O Plano Diretor de
Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o
mais próximo possível de sua residência, a um
conjunto de ações e serviços vinculados às
seguintes responsabilidades mínimas:
I.
II.
III.
IV.

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

Questão 25
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. São princípios norteadores da
Política de Humanização
I.

valorização da dimensão subjetiva, coletiva e
social em todas as práticas de atenção e
gestão no SUS, fortalecendo o compromisso
com os direitos do cidadão, destacando-se o
respeito às reivindicações de gênero,
cor/etnia, orientação/expressão sexual e de
segmentos específicos (populações negras,
do campo, extrativistas, povos indígenas,
remanescentes de quilombos, ciganos,
ribeirinhos, assentados).

II.

fortalecimento de trabalho em
multiprofissional,
fomentando
transversalidade e a grupalidade.

III.

apoio à construção de redes cooperativas,
solidárias e comprometidas com a produção
de saúde e com a produção de sujeitos.

IV.

construção de autonomia e protagonismo
dos sujeitos e coletivos implicados na rede
do SUS; co-responsabilidade desses sujeitos
nos processos de gestão e atenção.

assistência pré-natal, parto e puerpério.
acompanhamento
do
crescimento
e
desenvolvimento infantil.
ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças.
tratamento das intercorrências mais comuns
na infância.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 23
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades
claras de cada ente federado de forma a diminuir as
competências concorrentes e a tornar mais claro quem
deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o
fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do
SUS.
(B)
O Pacto de Gestão parte de uma constatação
indiscutível: o Brasil é um país continental e com muitas
diferenças e iniquidades regionais. Mais do que definir
diretrizes nacionais é necessário avançar na
regionalização e descentralização do SUS, a partir de
uma unidade de princípios e uma diversidade operativa
que respeite as singularidades regionais.
(C)
O Pacto de Gestão radicaliza a descentralização de
atribuições do Ministério da Saúde para os estados, e
para os municípios, promovendo um choque de
descentralização, acompanhado da desburocratização
dos processos normativos. Reforça a territorialização
da saúde como base para organização dos sistemas,
estruturando as regiões sanitárias e instituindo
colegiados de gestão regional.
(D)
Reitera a importância da participação e do controle
social e não firma compromisso de apoio à sua
qualificação.
(E)
Explicita as diretrizes para o sistema de financiamento
público tripartite: busca critérios de alocação equitativa
dos recursos; reforça os mecanismos de transferência
fundo a fundo entre gestores; integra em grandes
blocos o financiamento federal e estabelece relações
contratuais entre os entes federativos.

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

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 26
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Além do estabelecido pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Saúde,
a Política Nacional de Gestão Estratégica e
Participativa no SUS tem por base os seguintes
princípios e diretrizes

Questão 24
Assinale a alternativa correta. Paciente que tenha
estado nos últimos quinze dias, em área onde
esteja ocorrendo a transmissão e que tenha doença
febril aguda com duração máxima de 7 dias,
acompanhada de, pelo menos, dois dos seguintes
sintomas: cefaleia, dor retroorbital, mialgia,
artralgia, prostracão, exantema, pode estar com a
suspeita de
(A)
febre amarela.
(B)
febre hemorrágica da dengue.
(C)
sarampo.
(D)
tuberculose.
(E)
rubéola.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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I.

Reafirmação dos pressupostos da Reforma
Sanitária quanto ao direito universal à saúde
de responsabilidade do Estado, como
universalidade, equidade, integralidade e
participação social.

II.

Valorização dos diferentes mecanismos de
participação popular e de controle social nos
processos de gestão do SUS, especialmente
os conselhos e as conferências de saúde,
garantindo sua consolidação como política
de inclusão social e conquista popular.

III.

Redução dos espaços de ausculta da
sociedade em relação ao SUS, articulando-os
com a gestão do sistema e a formulação de
políticas públicas de saúde.

IV.

Articulação com as demais áreas do
Ministério da Saúde na implantação de
mecanismos de avaliação continuada da
eficácia e efetividade da gestão do SUS.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 27
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.

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

II.
III.

De acordo com a Constituição Federal, a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que
visem_____________ e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
____________________.
à redução do risco de doença; promoção.
à redução do risco de doença; promoção e proteção.
à redução do risco de doença; promoção, proteção e
recuperação.
à redução do risco de doença e de outros agravos;
promoção, proteção e recuperação.
à redução do risco de doença e de outros agravos;
promoção e proteção.

IV.

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

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

controlar
e
fiscalizar
procedimentos,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde e participar da produção de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos.

II.

executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, mas não as de saúde do
trabalhador.

III.

ordenar a formação de recursos humanos na
área de saúde.

IV.

participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.

Cientistas descobrem arma secreta de células
cancerígenas contra quimio
Uma equipe de cientistas britânicos identificou a "arma
secreta" que utilizam as células cancerígenas para
combater e sobreviver aos tratamentos com
quimioterapia.
A descoberta feita por especialistas da Cancer
Research UK, uma ONG dedicada à pesquisa de
câncer, relaciona-se com a estrutura de uma proteína
que se encontra no coração do sistema de defesa dos
tumores cancerígenos.
Identificada como FANCL, essa proteína ajuda as
células malignas a reparar o dano que sofre seu DNA a
consequência do tratamento do doente com
quimioterapia.
"Investigamos a estrutura do motor do sistema de
funcionamento da célula", disse a principal responsável
do estudo, Helen Walden. Segundo ela, "se
conseguimos detê-lo, conseguiríamos células muito
mais receptivas à quimioterapia".
"Conseguimos a primeira fotografia atômica completa
de uma proteína envolvida no caminho da reparação de
uma célula, justo ao próprio coração da rota pela qual
as células cancerígenas se defendem de tratamentos
que têm como objetivo destruí-las", assinalou a
especialista.
Walden acrescentou que, com a descoberta, "é
possível melhorar os tratamentos tradicionais". Ela
ressaltou que a descoberta pode se transformar em
uma linha de pesquisa para a criação de um
medicamento específico.
A conclusão principal deste estudo, que se publica na
revista "Nature Structural and Molecular Biology" é que
um preciso tratamento contra a FANCL pode ajudar a
combater o câncer.
A doutora Lesley Walker, do Cancer Research UK,
ressaltou que se trata "de uma pesquisa muito
importante", porque "atinge o cerne da tática após a
proteção das células do câncer frente ao tratamento de
quimioterapia".
"Esta descoberta nos dá um objetivo promissor para
potenciais medicamentos que ajudem a debilitar a
resistência das células cancerígenas enquanto se
administra a quimioterapia, para fazer com que este
tratamento seja o mais eficaz possível", manifestou.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 29
Assinale a alternativa correta. A saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício. O dever do Estado de garantir a saúde
(A)
exclui o dever das pessoas e da família.
(B)
não exclui o dever das pessoas, mas exclui o da
família.
(C)
não exclui o dever da família, mas somente o das
empresas e da sociedade.
(D)
não exclui o dever das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.
(E)
exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e
da sociedade.
Questão 30
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. A saúde tem como fatores
determinantes e condicionantes, entre outros
I.

Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u694408.shtml>.
Acesso em 15 fev 2010.

a alimentação, a moradia, o saneamento
básico.
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Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

PORTUGUÊS

Questão 28
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei
I.

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação.
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.
as ações que se destinam a garantir às
pessoas e à coletividade condições de bemestar físico, mental e social.
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Questão 31
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto.
(A)
Cientistas europeus descobriram como combater as
células
cancerígenas
durante
o
tratamento
quimioterápico.
(B)
A pesquisa feita por uma ONG visa ao combate de uma
proteína que se encontra no coração da célula
cancerosa.
(C)
As células cancerígenas utilizam uma arma secreta
para combater e sobreviver aos tratamentos com
quimioterapia.
(D)
A descoberta dos cientistas permitirá que o câncer
deixe de se manifestar em pessoas com propensão à
doença.
(E)
A descoberta permitirá que medicamentos possam
substituir o tratamento quimioterápico em pacientes
com câncer.

Questão 35
“A conclusão principal deste estudo [...] é que um
preciso tratamento contra a FANCL pode ajudar...”

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

A oração destacada é subordinada
substantiva objetiva direta.
substantiva predicativa.
substantiva subjetiva.
adjetiva restritiva.
adjetiva explicativa.

Questão 36
"’Esta descoberta nos dá um objetivo promissor
para potenciais medicamentos que ajudem a
debilitar a resistência das células cancerígenas
enquanto se administra a quimioterapia...’”
A oração destacada expressa uma relação lógicosemântica de
comparação.
tempo.
consecução.
finalidade.
modo.

Questão 32
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO desempenha função de objeto direto.
(A)
“...essa proteína ajuda as células malignas a reparar o
dano que sofre seu DNA...”
(B)
“’... se conseguimos detê-lo, conseguiríamos células
muito mais receptivas...".
(C)
“’’ ...se conseguimos detê-lo, conseguiríamos células
muito mais receptivas...’”
(D)
“...identificou a "arma secreta" que utilizam as células
cancerígenas...”
(E)
“’...atinge o cerne da tática após a proteção das células
do câncer frente...”

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

Questão 33
Em todas as alternativas, as formas verbais
destacadas estão conjugadas no modo indicativo,
EXCETO
(A)
“...um objetivo promissor para potenciais medicamentos
que ajudem a debilitar...”
(B)
“’...se conseguimos detê-lo, conseguiríamos células
muito mais receptivas...”
(C)
“...da rota pela qual as células cancerígenas se
defendem de tratamentos...”
(D)
“’Investigamos a estrutura do motor do sistema de
funcionamento da célula", disse a principal...’”
(E)
“Cientistas descobrem arma secreta de células
cancerígenas contra quimio”

Questão 38
Assinale a alternativa cuja palavra sofreu alteração
após o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
(A)
Têm
(B)
Câncer
(C)
Consequência
(D)
Possível
(E)
Atômica

Questão 37
Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.
(A)
Descoberta
(B)
Pesquisa
(C)
Caminho
(D)
Melhorar
(E)
Assinalou

Questão 39
Em todas as alternativas abaixo o elemento QUE é
pronome relativo, EXCETO em
(A)
“...com a estrutura de uma proteína que se encontra no
coração...”
(B)
“A conclusão principal deste estudo, que se publica na
revista...’".
(C)
“...cientistas britânicos identificou a "arma secreta" que
utilizam as células...”
(D)
“A conclusão principal deste estudo, que se publica na
revista...”
(E)
“’... se administra a quimioterapia, para fazer com que
este tratamento..’”.

Questão 34
Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta apenas aquele(s) que
traz(em) complemento(s) nominal(is) destacado(s).
I.

“...sobreviver
aos
tratamentos
com
quimioterapia.”
II. “’...após a proteção das células do câncer frente
ao tratamento...’"
III.
“...células
muito
mais
receptivas
à
quimioterapia".
IV. “...relaciona-se com a estrutura de uma
proteína...”
V. “...uma ONG dedicada à pesquisa...”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III
I, III e IV
II, IV e V
II, III e V
III, IV e V

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Questão 40
“A doutora Lesley Walker, do Cancer Research UK,
ressaltou que se trata ‘de uma pesquisa muito
importante", porque ‘atinge o cerne da tática após a
proteção das células do câncer frente ao
tratamento de quimioterapia.’"

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

(D)
(E)

A “malária” está totalmente erradicada no Brasil graças
à campanhas de vacinação nacional.
A tuberculose foi o grande mal da Idade Média,
matando milhares de pessoas na Europa.

Questão 44
Considerada uma das melhores emissoras do
mundo, a maior da América Latina, a Rede Globo de
Televisão conta com importantes nomes que
fizeram dela um dos maiores veículos de
comunicação. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O apresentador Silvio Santos é uma personalidade
importante de sua história de sucesso.
(B)
O presidente Juscelino Kubitschek foi responsável pela
aprovação da sua concessão.
(C)
A TV Globo é acusada de ter ajudado a eleger o
candidato Fernando Collor de Mello.
(D)
São Muitas as controvérsias que envolvem sua
influência e manipulação na política brasileira.
(E)
O jornalista Roberto Marinho, seu fundador, é hoje um
dos maiores empresários do país.

As orações introduzidas pelos elementos que e
porque são, respectivamente,
subordinada adverbial consecutiva e coordenada
sindética explicativa.
subordinada adverbial causal e coordenada sindética
explicativa.
subordinada substantiva completiva nominal e
subordinada adverbial causal.
coordenada sindética explicativa e subordinada
adverbial causal.
subordinada substantiva objetiva direta e coordenada
sindética explicativa.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 457
O Brasil teve uma participação bastante relevante
nos Jogos Olímpicos de Verão de Pequim, em 2008,
conquistando 3 medalhas de ouro, 4 de prata, 8 de
bronze, totalizando 15 medalhas. Assinale a
alternativa correta.
(A)
A equipe de vôlei de quadra masculino conquistou a
medalha de ouro.
(B)
Cesar Cielo conquistou a medalha de bronze na prova
de 100 metros de nado livre.
(C)
A equipe de vôlei de quadra feminino conquistou a
medalha de prata.
(D)
A lutadora paranaense de taekwondo, Natália
Falavigna, conquistou a medalha de ouro.
(E)
A atleta Maurren Maggi, conquistou a medalha de prata
no salto em distância.

Questão 411
Desde o período colonial, a Bahia se destacou
como palco de luta contra a opressão política e o
desmando governamental. Uma revolta no período
regencial chegou a tomar o poder e proclamar a
República em Salvador, perdendo no ano seguinte
para as tropas regenciais. Qual foi essa revolta?
(A)
Revolta da “Sabinada”.
(B)
Revolta da “Balaiada”.
(C)
Revolta da “Cabanagem”.
(D)
Revolta da “Farinha”.
(E)
Revolta da “Marinha”.
Questão 424
Em 1977/78 ocorreram os primeiros casos de AIDS
nos Estados Unidos da América, Haiti e África
Central, que foram descobertos e definidos em
1982, quando se classificou a nova síndrome. Até
os dias de hoje, a história da AIDS passou por
diversos momentos decisivos em que a busca da
cura esteve sempre na meta dos pesquisadores. Em
relação à AIDS, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O primeiro medicamento utilizado para a redução do
vírus HIV foi o AZT, utilizado no tratamento do câncer.
(B)
No Brasil, foram vítimas da AIDS, o cartunista Henfil, o
sociólogo Betinho e o cantor e compositor Cazuza.
(C)
A AIDS é considerada a mais grave doença
sexualmente transmissível, até hoje não foi encontrada
a sua cura.
(D)
O Brasil não conseguiu, até hoje, dar conta do
fornecimento de remédios para os portadores de HIV.
(E)
No início se pensava que a AIDS era uma doença
própria dos homossexuais, o que fez aumentar o
preconceito.

Questão 46
Cumprindo um caráter social, a produção do
biodiesel pretende, também, gerar trabalho e
agregar valores à produção de pequenos
agricultores de determinadas matérias-primas.
Quanto ao biodiesel, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A produção do biodiesel tem a finalidade única de
utilização no mercado automotivo.
(B)
O biodiesel é um combustível biodegradável derivado
de fontes renováveis.
(C)
O uso do biodiesel deverá colaborar para diminuir a
agressão à camada de ozônio.
(D)
A mamona é a melhor opção para o semi-árido
nordestino produzir o biodiesel.
(E)
Canola, soja, pinhão manso, entre outros, são
apropriados para produção do biodiesel.

Questão 43
Assinale a alternativa correta. A história da
humanidade é repleta de narrativas sobre
epidemias e pandemias que, muitas vezes,
limitaram o crescimento demográfico ou ainda,
dizimaram populações.
(A)
O vírus da “gripe suína” é o “H1N1”, doença da
atualidade, para a qual ainda não existe vacina.
(B)
A “Peste negra” é uma epidemia que no século VI
dizimou um terço da população européia.
(C)
Os índios sucumbiram ao vírus da gripe dos brancos
porque não possuíam anticorpos para ela.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Questão 47
A famosa frase “Eu tenho um sonho” é o título de
um discurso que ficou marcado na história da luta
pela liberdade humana e pelos direitos civis.
Assinale a alternativa correta.
(A)
A frase é de autoria do cantor e compositor John
Lennon, contra a guerra do Vietnã.
(B)
A frase é de autoria do líder indiano Mahatma Ganghi,
pela independência da Índia.
(C)
A frase é de autoria do líder negro Martin Luther King,
pelo fim da segregação racial.
(D)
A frase é de autoria do líder sul-africano Nelson
Mandela, pelo fim do apartheid.
(E)
A frase é de autoria do sindicalista Lula, pelos direitos
dos trabalhadores brasileiros.

(C)

(D)

(E)

Questão 48
Assinale a alternativa correta. No início do século
XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do
Brasil, passava por uma situação caótica em que a
infraestrutura de saneamento de água e esgoto não
condiziam com o excesso populacional advindos do
crescimento da cidade, ocasionando doenças e
epidemias. O Presidente Rodrigues Alves autorizou
o prefeito Pereira Passos e o médico sanitarista
Oswaldo Cruz a executarem um grande projeto
sanitário.
(A)
A execução do projeto ocasionou a Guerra da Rocinha.
(B)
A execução do projeto gerou a Revolta dos Pracinhas.
(C)
A execução do projeto gerou uma crise na Igreja
Católica.
(D)
A execução do projeto ocasionou a Revolta da Vacina.
(E)
A execução do projeto causou a demissão do prefeito.
Questão 499
Assinale a alternativa INCORRETA. “A produção de
cacau na Bahia em meados do século XVIII surge
como alternativa, em termos de produtos
exportáveis, para a economia canavieira então em
crise (...). Somente em 1890, quando a Bahia produz
3.503 toneladas de cacau, fazendo com que o Brasil
passe a ocupar lugar de destaque na exportação
desse produto no mercado mundial, inicia-se o
ciclo de cacau para exportação no sul da Bahia”
(Pedro Lopes Marinho).
(A)
O cultivo do cacau proporciona alto grau de mão-deobra porque é pouco mecanizado.
(B)
O problema da agricultura cacaueira é a devastação
causada na mata atlântica.
(C)
O advento da vassoura-de-bruxa levou o Brasil de
exportador a importador de cacau.
(D)
O chocolate é feito a partir da moagem das amêndoas
secas do cacau.
(E)
A polpa do cacau proporciona subprodutos como suco,
geléia, destilados e sorvetes.
Questão 50
O Estado da Bahia é o quinto do país em extensão
territorial e equivale a 36,5% da área total do
Nordeste brasileiro e 6,64% do território nacional. O
litoral baiano é o maior do Brasil, mede 1.183 km,
favorecendo a atividade turística e abrigando
muitos tipos de ecossistemas. Assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
O ponto mais alto do relevo baiano é representado pelo
Pico do Barbado, na Serra do Guarda Mor, com cerca
de 2.080 metros.
(B)
O único recorte no litoral baiano determina o
surgimento do Recôncavo Baiano, que envolve a Baía
de Todos os Santos.
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As áreas altas do Estado da Bahia são representadas
pela Chapada da Diamantina e os planaltos de
Conquista e Jaguaquara.
O Rio São Francisco separa o Estado da Bahia do
Estado de Pernambuco, onde localiza-se, à sua direita,
a cidade de Juazeiro.
O litoral baiano possui belas praias e cidades litorâneas
históricas como Ilhéus, Porto de Galinhas, Salvador e
Porto Seguro.
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