CADERNO DE PROVA
Nome____________________________ Data_________
Inscrição________ Assinatura_____________________
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

CARGO: ASSISTENTE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
INSTRUÇÕES
(Leia atentamente antes de iniciar as provas)
Neste caderno, você vai encontrar 40 questões de múltipla escolha.
1.

Leia com atenção cada questão da prova.

2.

Verifique se há falhas de impressão no caderno de provas.

Havendo, solicite sua troca antes de iniciar a prova.
3.

Ao receber o Cartão de Respostas, verifique:
a) se estão corretos o seu nome, seu código e o cargo;
b) se ele corresponde ao cargo escolhido;

4.

Para preenchimento do Cartão de Respostas, use somente

caneta esferográfica preta.
5.

Não deixe nenhuma questão sem resposta.

6.

O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou

rasurado. Não lhe será fornecido outro.
7.

O tempo de duração total da prova é de três horas.

8.

Após o período de sigilo que é de 1 hora você poderá sair da sala

com sua folha rascunho de gabarito.
9.
10.

Este caderno não poderá ser levado embora.
Em caso de dúvida chame os fiscais de sala.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de apoio às questões
Como é feita uma lei
Na contramão da frase antológica do
chanceler alemão Otto von Bismarck
(1815-1898) – "As leis são como as
salsichas. O melhor é não ver como são
feitas" –, explica-se aqui como elas são
produzidas no Brasil. Os pontos polêmicos
do Programa Nacional de Direitos Humanos
não têm aplicação imediata, pois serão
enviados ao Congresso como projetos de
lei. Da chegada de um projeto ao
Legislativo até a sua aprovação, há um
longo
caminho.
Existem
hoje
nos
escaninhos do Congresso mais de 1 300
projetos em tramitação. No ano passado,
deputados e senadores aprovaram 101
propostas. Ou seja, menos de 8%. Há
duas razões para isso: a pouca relevância
da maioria das proposições e o complexo
trâmite pelo qual um projeto passa até ser
aprovado. Há quatro maneiras de uma lei
ser
proposta:
pelo
Executivo,
pelo
Judiciário, pelos próprios deputados e
senadores ou por iniciativa popular. No ano
passado, 58 leis aprovadas tiveram origem
no próprio Congresso, contra 43 do
Executivo. O Judiciário não conseguiu
aprovar nenhum projeto, e a única
proposta de iniciativa popular apresentada,
a que proíbe a candidatura de políticos de
ficha suja, não chegou a ser votada.
Produzir uma lei é um processo demorado.
Quando o projeto é apresentado na
Câmara dos Deputados ou no Senado, o
presidente da Casa avalia sua importância
para nomear um relator e definir o
calendário de tramitação. Os projetos
significativos
passam
por
comissões
temáticas, nas quais são minuciosamente
analisados, para depois seguir para o
plenário, onde são necessários, no mínimo,
257 deputados ou 41 senadores para pôlos em votação. Se forem a plenário, sua
aprovação requererá maioria simples. A
exceção são os projetos que modificam o
texto
da
Constituição.
Para
serem
sancionados, eles precisam dos votos de
três quintos dos parlamentares – 308
deputados
e
49
senadores.
Toda
proposição aprovada na Câmara vai para o
Senado, que é a Casa revisora. Se os
senadores também a aprovarem, sem
modificações, a lei será enviada ao
presidente da República, que ainda poderá
vetá-la. É esse caminho que o plano de
direitos humanos petista terá ainda de
Cestari Assessoria e Consulto w
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percorrer – e que certamente vai servir
para decantar tudo o que foi feito como as
piores salsichas de Bismarck.
Fonte: Revista Veja, 20 de janeiro de
2010, p. 59
1. O significado da palavra “antológica” no
enunciado: “Na contramão da frase
antológica do chanceler alemão Otto von
Bismarck (1815-1898)...” pode ser:
A. Notável
B. Gastronômica
C. Deplorável
D. Polêmica
2. “Se os senadores também a aprovarem,
sem modificações, a lei será enviada ao
presidente da República, que ainda poderá
vetá-la.” O sentido dado no enunciado ao
verbo vetar é o mesmo que:
A. Chancelar
B. Aprovar
C. Modificar
D. Proibir
3. O enunciado "As leis são como as
salsichas. O melhor é não ver como
são feitas” encontra uma significação
bastante semelhante em outro enunciado
do texto. Assinale a alternativa que não se
encaixa nessa descrição:
A. “Da chegada de um projeto ao
Legislativo até a sua aprovação, há um
longo caminho.”
B. “Produzir uma lei é um processo
demorado.”
C. “Se
os
senadores
também
a
aprovarem, sem modificações, a lei
será
enviada
ao
presidente
da
República, que ainda poderá vetá-la.”
D. “É esse caminho que o plano de
direitos humanos petista terá ainda de
percorrer – e que certamente vai
servir para decantar tudo o que foi
feito como as piores salsichas de
Bismarck.”
4. O texto afirma que, em relação às
aprovações das leis pelos congressistas, é
possível que
A. o Judiciário, por ser a autoridade legal
máxima de um país, também tenha
autonomia na aprovação de leis.
B. 1300 projetos de lei já tenham sido
levados ao Congresso.
C. 72% de todos os projetos em
tramitação
no
Congresso
foram
deferidos.
D. O Executivo apenas aprovou 43 leis no
ano passado.
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5. “Produzir uma lei é um processo
demorado.
Quando
o
projeto
é
apresentado na Câmara dos Deputados ou
no Senado, o presidente da Casa avalia
sua importância para nomear um relator e
definir o calendário de tramitação. Os
projetos
significativos
passam
por
comissões temáticas, nas quais são
minuciosamente analisados, para depois
seguir para o plenário, onde são
necessários, no mínimo, 257 deputados ou
41 senadores para pô-los em votação.”
O trecho reproduzido acima mostra uma
forma de escrita, denunciada pelos
recursos linguísticos empregados pela
Revista Veja. Dentre as características do
texto, está:
A. O emprego da linguagem culta, na voz
do narrador da história.
B. A recriação de uma entrevista,
possivelmente entre um jornalista e
um congressista.
C. O uso da descrição de procedimentos.
D. A presença de argumentos válidos
como em “Quando o projeto é
apresentado
na
Câmara
dos
Deputados ou no Senado, o presidente
da Casa avalia sua importância (...)”
6. Leia o trecho: “No ano passado, 58 leis
aprovadas tiveram origem no próprio
Congresso, contra 43 do Executivo. O
Judiciário não conseguiu aprovar nenhum
projeto, e a única proposta de iniciativa
popular apresentada, a que proíbe a
candidatura de políticos de ficha suja, não
chegou a ser votada.”
1.
“O Judiciário não conseguiu
aprovar nenhuma”
é apenas
força de expressão, já que as leis
têm origem nos três poderes,
mas são apenas aprovadas pelo
Legislativo.
2.
A proposta de iniciativa popular
foi apresentada pelo Judiciário,
mas também, como as outras,
não foi aprovada.
Em relação ao trecho acima, qual item
encontra-se correto?
A. I e II estão corretos.
B. I, apenas.
C. II apenas.
D. Nenhum está correto.
7. Os verbos grifados têm a sua flexão
definida pela mesma regra gramatical,
exceto em:
A. Os pontos polêmicos do Programa
Nacional de Direitos Humanos não têm
aplicação imediata.
B. Há duas razões para isso.
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C. Os projetos significativos passam por
comissões temáticas, nas quais são
minuciosamente analisados.
D. Da chegada de um projeto ao
Legislativo até a sua aprovação, há um
longo caminho.
8. Leia o enunciado retirado do texto
acima: “A exceção são os projetos que
modificam o texto da Constituição.”.
Qual alternativa traz a correta análise da
regra gramatical empregada?
A. O enunciado está gramaticalmente
correto, pois o verbo “são” é regido,
nesse caso, pelo predicativo do
sujeito.
B. O verbo “são” poderia ser substituído
por “é”, concordando com o nome que
o rege, o sujeito “exceção”, mas nesse
caso específico a concordância do
verbo ser admite as duas formas: é /
são
C. O enunciado acima segue a mesma
regra gramatical de: Nem tudo são
flores.
D. É possível alterar a ordem dos
elementos da frase para: “Os projetos
que modificam o texto da Constituição
são a exceção”, o que justifica o uso
do verbo no plural concordando com o
sujeito “os projetos”.
9. Seguem a mesma regra de acentuação
todos os vocábulos da alternativa:
A. Até, têm, há.
B. próprio, trâmite, câmara.
C. necessários, próprio, relevância.
D. relevância, proíbo, próprio.
10. Assinale a alternativa que apresenta
um pronome com função de sujeito
destacado:
A. “(...)são necessários, no mínimo, 257
deputados ou 41 senadores para pôlos em votação.”
B. “ (...) a pouca relevância da maioria
das proposições e o complexo trâmite
pelo qual um projeto passa até ser
aprovado.”
C. “O Judiciário não conseguiu aprovar
nenhum projeto, e a única proposta de
iniciativa popular apresentada, a que
proíbe a candidatura de políticos de
ficha suja, não chegou a ser votada.”
D. Os projetos significativos passam por
comissões temáticas, nas quais são
minuciosamente analisados (...).”
MATEMÁTICA
11. Um imóvel foi vendido com um lucro
de 25% sobre seu valor de compra.
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Podemos afirmar que o lucro sobre a
venda foi de:
A. 25% sobre o valor da venda.
B. 10% sobre o valor da venda.
C. 5% sobre o valor da venda.
D. 20% sobre o valor da venda.
12. Uma torneira enche um recipiente em
4 horas. Outra torneira enche o mesmo
recipiente em 6 horas. Em quanto tempo
as duas torneiras encherão o tanque se
forem abertas simultaneamente?
A. 3 horas
B. 1,5 horas
C. 2 horas e 24 minutos
D. 3 horas e 10 minutos
13. Em uma cidade com 100 mil
habitantes, houve uma epidemia de
dengue onde foram notificados 150 casos.
Podemos afirmar que a incidência da
doença na cidade foi de:
A. 1,5%
B. 15%
C. 1%
D. 0,15%
14. Um funcionário que aplicou seu 13º
salário a juro simples de 2,5% ao mês,
durante 90 dias, recebeu R$ 90,00 de juro.
Esse funcionário recebeu de 13º salário a
quantia de:
A. R$ 800,00
B. R$ 950,00
C. R$ 1.000,00
D. R$ 1.200,00
15. Um operário gasta de seu salário
com aluguel e
na sua
mensal
manutenção, poupando o restante. A
fração correspondente à poupança é:
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o mais velho receba o triplo do que
receberá o caçula. Este receberá a metade
do que receberá o irmão do meio. A
diferença entre o que receberá o mais
velho e o mais novo é:
A. R$ 12.000,00
B. R$ 13.000,00
C. R$ 13.400,00
D. R$ 14.000,00
18. Um apostador tem três opções para
participar de certa modalidade de jogo,
que consiste no sorteio aleatório de um
número dentre dez.
1ª opção: comprar três números para um
único sorteio.
2ª opção: comprar dois números para um
sorteio e um número para um segundo
sorteio.
3ª opção: comprar um número para cada
sorteio, num total de três sorteios.
Se X, Y, Z representam as probabilidades
de o apostador ganhar algum prêmio,
escolhendo, respectivamente, a 1ª, a 2ª
ou a 3ª opção, é correto afirmar que:
A. X = Y = Z.
B. X > Y = Z
C. X = Y > Z.
D. X > Y > Z.
19. Um sistema de radar é programado
para
registrar
automaticamente
a
velocidade de todos os veículos trafegando
por uma avenida, onde passam em média
300 veículos por hora, sendo 55 km/h a
máxima
velocidade
permitida.
Um
levantamento estatístico dos registros do
radar permitiu a elaboração da distribuição
percentual de veículos de acordo com sua
velocidade aproximada.

A.
B.
C.
D.
16. Márcio tinha em seu quintal 10
garrafas pet de dois litros, todas cheias de
areia grossa. Repassou a areia para
recipientes menores que comportavam
850g do conteúdo. Num site da internet
ele viu que cada litro de areia grossa pesa
1,7
kg.
Quantas
garrafas
foram
necessárias para armazenar toda a areia?
A. 32
B. 40
C. 42
D. 48
17. Uma herança de R$ 42.000,00 deverá
ser dividida entre três irmãos de modo que
Cestari Assessoria e Consulto w

A velocidade média dos veículos
trafegam nessa avenida é de:
A. 35 km/h
B. 44 km/h
C. 55 km/h
D. 76 km/h

que

20. Uma garrafa cilíndrica está fechada,
contendo um líquido que ocupa quase
completamente
seu
corpo,
conforme
mostra a figura. Suponha que, para fazer
medições, você disponha apenas de uma
régua milimetrada. Para calcular o volume
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do líquido contido na garrafa, o número
mínimo de medições a serem realizadas é:

A.
B.
C.
D.

1
2
3
4

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Com a implementação da Política
Nacional de Humanização, o SUS pretende
consolidar quatro marcas específicas,
sendo uma delas:
A. As unidades de saúde não devem
garantir gestão participativa aos seus
trabalhadores e usuários.
B. Redução das filas e do tempo de
espera, com ampliação do acesso e
atendimento acolhedor e resolutivo
baseado no critério da classificação de
risco.
C. As unidades de saúde garantirão a
informatização de todo componente da
rede
pública,
permitindo
a
verticalização das informações do
sistema de saúde.
D. As unidades de saúde garantirão
parcialmente
as
informações
ao
usuário e o acompanhamento de
pessoas de alguma rede social
determinada pelo sistema.
22. O trabalho em equipe e a ampliação
das
ações
de
saúde
coletiva,
potencialmente, transformam o modelo
assistencial através:
A. da troca de conhecimentos entre os
diferentes profissionais, que é um
processo de educação continuada.
B. do estímulo cada vez maior às ações
preventivas.
C. da hirarquização dos riscos de cada
pessoa ou família.
D. do resgate da indissociabilidade dos
fatores biológicos, subjetivos e sociais.
23. Com respeito à educação em saúde
como forma de intervenção sobre os
determinantes sociais do processo saúdedoença, é falso afirmar que
A. discute o processo de trabalho e sua
relação com a saúde e o acesso aos
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bens necessários à manutenção da
saúde.
B. tem por objetivo um processo de
tomada de consciência acerca do papel
da força de trabalho no processo
produtivo e das condições necessárias
à sua produção e reprodução.
C. constitui-se a partir das atividades que
visem conscientizar a população para
ações de cidadania.
D. pressupõe
o
caráter
social
da
distribuição
das
doenças,
cuja
alteração é independente de mudanças
estruturais da sociedade.
24. No Brasil, como um todo, o Programa
de Atenção Básica à Saúde é uma política
que pretende:
A. atingir áreas subdesenvolvidas e
carentes em recursos.
B. fundamentalmente
economizar
recursos financeiros.
C. levar em conta as necessidades e o
uso racional de recursos de uma
localidade.
D. utilizar pessoal leigo para atender
usuários que não têm acesso ao
sistema de saúde.
25. Comportamentos relacionados à saúde
são difíceis de serem modificados. A
aquisição
destes
comportamentos
desenvolve-se ao longo da vida durante o
processo de socialização dos indivíduos. A
socialização é o processo de transmissão
de
valores
culturais,
tais
como
conhecimento,
atitudes
e
rotinas,
considerados
importantes
pela
comunidade. O conhecimento da influência
desse processo sobre os comportamentos
em saúde podem orientar estratégias de
educação em saúde. Durante a fase de
SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA, o indivíduo é
influenciado:
A. somente pelos amigos.
B. pelos colegas de trabalho.
C. principalmente pela família.
D. pelos professores.
26. A estratégia do PSF incorpora a idéia
de se considerar a família como uma
unidade básica para atuação no campo da
saúde,
tornando
necessário
o
conhecimento da sua estrutura e dinâmica
dentro de contextos específicos. Com
relação a esses aspectos, pode-se afirmar
que:
A. a
predominância
de
arranjos
domésticos nucleares nas camadas
populares favorece maior autonomia e
capacidade das famílias em responder
às suas demandas específicas.
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B. chefia
feminina
encontra-se
relacionada a condições de vida mais
adequadas, na maioria das vezes.
C. a existência de arranjos domésticos
uniparentais nas camadas médias
favorece
maior
autonomia
e
capacidade das famílias em responder
às suas demandas específicas.
D. dentre os chamados ciclos de vida
familiar,
o
período
com
filhos
pequenos representa momento de
maior concentração de estressores,
podendo
levar
a
situações
de
instabilidade familiar e sinais de
somatização orgânica.
27. As chamadas Visitas Domiciliares (VD)
estão entre as atividades que buscam
aproximar famílias e comunidades com
relação às estratégias de cuidado da saúde
prestada por equipes das USF, no SUS. Em
relação a elas, é CORRETO afirmar.
A. As VD são prerrogativas de todos os
profissionais vinculados às USF, pelo
caráter interdisciplinar do cuidado de
saúde,
com
a
vantagem
de
contextualizar situações que podem
auxiliar na elucidação de problemas de
saúde-doença.
B. VD são realizadas fora do horário
normal de expediente, sempre que
identificada demanda para tal.
C. As VD podem ser de vários tipos:
“chamados”,
visitas
periódicas,
internação domiciliar, “busca ativa” e
atendimento aleatório sistemático.
D. Dentre os objetivos da “internação
domiciliar”, está o de propiciar apoio e
confiança ao paciente e sua família,
dirigido para processos agudos, de
menor gravidade, que podem ser
tratados em casa.
28. Das opções a seguir, a que melhor
define bioética é:
A. Ética da vida humana.
B. Ética que se dedica, de forma ampla,
às discussões das relações entre os
profissionais de saúde e os pacientes.
C. Disciplina que se refere à moralidade
das
ações
que
podem
alterar,
irreversivelmente, os processos dos
seres vivos.
D. Ética da sacralidade da vida.
29. O modelo hegemônico de família, o
qual o IBGE infere seus dados estatísticos,
que serve de debates sociais intensos e é
uma das principais metas do PSF é
denominado:
A. Família nuclear, formado por pai, mãe
e filhos.
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B. Família nuclear que se estende aos
agregados dentro do domicilio.
C. Família fragmentada.
D. Família de fragmento gregário.
30.
É
um
sistema
especial
para
gerenciamento das informações de saúde
obtidas nas visitas às comunidades e
produz relatórios que auxiliam as equipes
de saúde da família, as Unidades Básicas
de Saúde e os gestores municipais a
acompanhar o trabalho que realizam e a
avaliar a qualidade do mesmo. Este
sistema é o:
A. SINAN
B. SIAB
C. SINASC
D. SIGAB
31.
Para
o
planejamento
familiar
encontramos
inúmeros
métodos
disponíveis para o casal decidir e optar
para o que for mais conveniente. A maioria
solicitada no sistema público são os
anticoncepcionais orais, conhecidos como
“pílulas”. O mecanismo de ação dessas é:
A. Método de barreira.
B. Método definitivo.
C. Anticoncepção hormonal.
D. Anticoncepção natural.
32. Assinale a alternativa que constitui um
dos objetivos do Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher e da Criança:
A. Atualizar a legislação sobre o aborto.
B. Prevenir gravidez indesejada.
C. Diminuir as taxas de natalidade.
D. Estimular o uso do berçário.
33. Acerca do Programa Saúde da Família
(PSF), marque a alternativa correta:
A. É atribuição da equipe de Saúde da
Família conhecer a realidade das
famílias pelas quais são responsáveis,
com ênfase nas suas características
sociais,
epidemiológicas
e
demográficas.
B. Não é objetivo do PSF estimular a
organização da comunidade para o
efetivo exercício do controle social.
C. Não é atribuição da equipe de Saúde
da
Família
promover
ações
intersensoriais para o enfrentamento
de problemas identificados.
D. O PSF é uma estratégia desenvolvida
para atenção exclusiva de grupos
prioritários
como
diabéticos,
hipertensos, gestantes e crianças
desnutridas, que trabalha com o
princípio da vigilância à saúde.
34.
Para
juntamente

realizar
um
diagnóstico
com equipe de saúde da
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família é necessário estabelecer passos
para que o trabalho tenha resultado,
organize em ordem numérica estes
passos:
(_) Coleta de dados
(_) Definir os objetivos do diagnóstico
(_) Elaboração do instrumento para
pesquisa ( Questionário, Entrevista, etc...)
(_) Análise e interpretação dos dados
coletados e identificação dos problemas
A. 1, 3, 2, 4
B. 1, 2, 3, 4
C. 3, 1, 2, 4
D. 3, 2, 1, 4
35. De acordo com a Lei Federal
8080/1990, é incorreto afirmar a respeito
da participação da iniciativa privada na
assistência à saúde que:
A. a assistência a saúde é livre a
iniciativa privada.
B. é liberada a participação indireta de
empresas os capitais estrangeiros na
assistência a saúde.
C. é
preferência
da
entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos para
participar do SUS.
D. terá formalização mediante contrato
ou convênio.
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39. No Brasil, nos últimos anos, o
componente de maior relevância no
coeficiente de mortalidade infantil é a
mortalidade:
A. Neonatal tardia.
B. Neonatal precoce.
C. Pós-neonatal.
D. Infantil tardia.
40. Segundo o Estatuto do Idoso (Lei
10.741, de 1/10/2003), idoso é aquele
que:
A. Tem idade igual ou superior a 65 anos.
B. Tem idade igual ou superior a 60 anos.
C. Não pode cuidar de si mesmo.
D. Já se aposentou por idade.

36. A maior parte dos serviços de atenção
básica em uma localidade seria prioridade
do:
A. Serviço Estadual de Saúde.
B. Serviço federal de Saúde.
C. Serviço Municipal de Saúde.
D. Dos órgãos e agências federais de
saúde.
37. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, um jovem adolescente autor
de um ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência à pessoal, a
medida socioeducativa que deverá ser
aplicada ao adolescente será:
A. Advertência.
B. Liberdade Assistida.
C. Internação
em
estabelecimento
educacional.
D. Semiliberdade.
38. Assinale a alternativa correta que
completa
o
texto.
Atendendo
ao
______________, é necessário incluir a
atenção aos portadores de sofrimento
psíquico nas ações básicas de saúde e,
também, incorporar as ações de saúde
mental no programa saúde da família.
A. Princípio da integralidade.
B. Princípio da isonomia.
C. Conselho Nacional de Saúde.
D. Conselho Municipal de Saúde.
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Concurso Público nº 01/2010

REALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Cestari Assessoria e Consultoria Ltda

INFORMAÇÕES
Tel. 16 3043 0681
internet: www.cestariconsultoria.com.br
E-mail: atendimento@cestariconsultoria.com.br
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