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As questões de números 01 a 06 referem-se ao texto que segue. 

O CONSUMO ALIENADO 
 

O problema da sociedade de consumo é que as necessidades 
são artificialmente estimuladas, sobretudo pelos meios de 
comunicação de massa, levando os indivíduos a consumirem de 
maneira alienada. 

Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de 
possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem escolha é 
não consumir! 

Os centros de compras se transformam em “catedrais do 
consumo”, verdadeiros templos cujo apelo ao novo torna tudo 
descartável e rapidamente obsoleto. 

Vendem-se coisas, serviços, ideias. Basta ver como em 
tempos de eleição é “vendida” a imagem de certos políticos... 

A estimulação artificial das necessidades provoca aberrações 
do consumo: montamos uma sala completa de som, sem gostar de 
música; compramos biblioteca “a metro”, deixando volumes “virgens” 
nas estantes; adquirimos quadros famosos, sem saber apreciá-los (ou 
para mantê-los no cofre). A obsolescência dos objetos, rapidamente 
postos “fora de moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as 
pessoas a comprarem a televisão nova, o refrigerador ou o carro 
porque o design se tornou antiquado ou porque uma nova engenhoca se 
mostrou indispensável. 

E, quando bebemos Coca-Cola porque “É emoção pra valer!”, 
bebemos o slogan, o costume norte-americano, imitamos os jovens 
cheios de vida e alegria. Com nosso paladar é que menos bebemos... 

Como o consumo alienado não é um meio, mas um fim em si, 
torna-se um poço sem fundo, desejo nunca satisfeito, um sempre querer 
mais. A ânsia do consumo perde toda relação com as necessidades 
reais do homem, o que faz com que as pessoas gastem sempre mais do 
que têm. O próprio comércio facilita tudo isso com as prestações, 
cartões de crédito, liquidações e ofertas de ocasião, “dia das mães” (...) 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda & MARTINS, Maria Helena Pires. 
Filosofando: introdução à filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993. 

 

01. O significado de “obsoleto” no texto pode ser substituído por 
qualquer uma das alternativas, exceto a: 
a) antiquado. 
b) arcaico. 
c) atrasado. 
d) moderno. 

 
02. Conforme o texto lido, pode-se afirmar que: 

a) as pessoas são mais induzidas à compra por necessidade do 
que por desejo. 

b) o alto consumo pode gerar sérios prejuízos ao consumidor e ao 
comércio. 

c) a maioria das pessoas acaba se endividando por causa do 
consumismo alienado.   

d) os meios de comunicação de massa não têm o poder de 
influenciar as pessoas a consumirem excessivamente. 

 
03. “Multiplicam-se, de maneira intensa e rápida, as ofertas de 

possibilidades de consumo e a única coisa a que não se tem 
escolha é não consumir!” 
Assinale a opção em que o “se” funciona como partícula 
apassivadora tal qual o excerto acima. 
a) “Esteja-se Deus no seu céu, que nós estamos cá na terra.” 
b) “Os abusos, como os dentes, nunca se arrancam sem dores.” 
c) “Às vezes, para se ser herói, só é preciso uma boa causa.” 
d) “Se inconstante te amei, que não faria eu fiel?” 

 
04. Observe os vocábulos destacados no texto acima e assinale o item 

em que a palavra não está corretamente classificada quanto ao seu 
processo de formação: 
a) artificialmente _ derivação sufixal 
b) consumo _ derivação regressiva 
c) televisão _ composição por justaposição 
d) indispensável _ derivação prefixal e sufixal 

 
05. A frase: “A obsolescência dos objetos, rapidamente postos “fora de 

moda”, exerce uma tirania invisível, obrigando as pessoas a 
comprarem a televisão nova (...) porque o design se tornou 
antiquado (...)” estabelece uma relação de: 
a) causa 
b) explicação 
c) finalidade 
d) concessão 

06. Assinale a opção em que os vocábulos sublinhados no texto 
correspondem à mesma regra de acentuação. 
a) rápida e comércio. 
b) políticos e invisível. 
c) ânsia e apreciá-los. 
d) indivíduos e obsolescência. 

 
 
 
 

07. Sendo 𝑋 =  −1,1  e 𝑌 =  0,5 , 𝑋 − 𝑌 será.  
a)  −1,0  
b)  −1,0  
c)  −1,0  
d)  −1,5  

 
08. Dadas às proposições seguintes 

 

I. 𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  2𝑥 − 1 
II. 𝑓: ℝ ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  𝑥3 
III. 𝑓:  −1, 0, 1, 2 ⟶ ℝ 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓 𝑥 =  𝑥2 − 4 

Podemos afirmar que:  
a) Apenas I é sobrejetora 
b) Apenas II é sobrejetora 
c) Apenas III é sobrejetora 
d) I e II são sobrejetoras 

 
09. Um feirante comprou 50 melancias por R$ 200,00. Caso ele venda 

20 melancias com lucro de 30%, 25 com lucro de 10% e 5 pelo 
preço de custo, quanto por cento de lucro ele obteve na venda de 
todas as melancias. 
a) 13% 
b) 15% 
c) 17% 
d) 19% 

 
10. Para que um capital dobre no sistema de juros simples, à taxa de 

4% ao mês, será necessário quantos meses?  
a) 25 meses 
b) 50 meses 
c) 15 meses 
d) 20 meses 

 

11. A função inversa para 𝑓 𝑥 = 2 − 6𝑥 é equivalente a: 

a) 𝑓−1 𝑥 =  
6

2−𝑥
  

b) 𝑓−1 𝑥 = −  
2−𝑥

6
  

c) 𝑓−1 𝑥 =  
2−𝑥

6
  

d) 𝑓−1 𝑥 =  
−𝑥

6
  

 
12. Uma empresa de laticínios deseja lançar no mercado um novo 

produto, que terá o formato de um prisma reto, cuja a base é um 
triangulo equilátero de lado de 2cm. Sabendo que a área lateral é de 
3 cm² o volume do novo produto será de: 
a) 3 cm³ 
b) 5 cm³ 
c) 8 cm³ 
d) 1 l 

 
 

 
 
13. No âmbito do SUS, há três princípios fundamentais a serem 

considerados em relação à organização da “Atenção à Saúde”. 
Marque a alternativa correta. 
a) Regionalização, universalidade, integralidade; 
b) Universalidade, Integralidade,  equidade; 
c) Descentralização, Regionalização, equidade; 
d) Universalidade, Descentralização, integralidade. 

 
14. Qual lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da  saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. 
a) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 
b) Lei nº 8.689 de 27 de Julho de  1993 
c) Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
d) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
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15. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em 
prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH da 
Atenção e Gestão do SUS tem como propósitos: 

I. Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os 
princípios e as diretrizes da humanização; 

II. Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento 
das práticas de gestão e de atenção; 

III. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de 
apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de 
gestão; 

IV. Implementar processos de descentralização e reorganização, 
avaliando saberes gerados no SUS e experiências coletivas. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas III e IV; 
c) II,III e IV; 
d) I, II e III. 

 
16. O processo constituinte conformou–se em um espaço democrático 

de negociação constante, desenvolvido ao longo das suas diversas 
etapas, em que um núcleo de congressistas progressistas 
desempenhou papel relevante, apoiado por intelectuais do 
movimento da reforma sanitária. O texto final negociado incorporou 
as grandes demandas do movimento sanitário. Julgue as afirmativas 
sobre este tema e responda: 

I. A saúde entendida amplamente como resultado de políticas 
econômicas e sociais; 

II. A saúde como proteção de direitos individuais (previdência) à 
proteção de direitos coletivos; 

III. A relevância pública das ações e serviços de saúde; e a 
criação de um sistema único de saúde, organizado pelos 
princípios da descentralização, do atendimento integral e da 
participação da comunidade. 

IV. A saúde como direito do Estado e dever de todos os cidadãos. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I; 
b) Apenas I e III; 
c) I,III e IV; 
d) I,II e IV. 

 
17. Segundo o artigo 9° de lei 8.080 A direção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo 
pelos seguintes órgãos. 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso 

(  ) No âmbito da União, pelo Governo Estadual; 
(  ) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 
(  ) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente. 
(  ) No âmbito  Distrito do Federal, pelo Ministério da Saúde; 

A sequência correta é: 
a) F V F V 
b) V F V F 
c) F V V F 
d) V F F V 

 
18. A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em 

Saúde-SIS como um mecanismo de coleta, processamento, análise 
e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, 
operar e avaliar os serviços de  saúde. o SIS é composto por 
diferentes Sub-sistemas, que produzem uma enorme quantidade de 
dados referentes à atividades setoriais em saúde, gerando grandes 
bancos de dados nacionais. 
Analise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso 

(  ) SIM, Contém informações sobre óbitos e óbitos fetais. 
(  ) SINAN, Contém informações sobre as características dos 

nascidos vivos, das mães, da gestação e do parto. 
(  ) SIA, Contém informações que agilizam os procedimentos 

de pagamento dos serviços produzidos e permitem analisar 
o perfil da oferta de serviços ambulatoriais. 

(  ) SISVAN, Visa o controle de algumas doenças e agravos de 
notificação compulsória com base em informações sobre o 
número de casos segundo semanas epidemiológicas. 

A sequência correta é: 
a) F V F V 
b) F F V V 
c) V F V F 
d) V V F V  

 
 
 

 
 

 
19. Em se tratando de indicadores urbanos, qual o percentual de 

cobertura de energia elétrica na cidade de Água Branca?  
a) 100%. 
b) 96%. 
c) 87%. 
d) 80%. 

 

20. Qual a média térmica anual da cidade de Água Branca? 
a) 25, 5º C. 
b) 22,8º C. 
c) 23,7º C. 
d) 24,9º C. 

 

21. Qual a área do município de Água Branca, de acordo com o IBGE? 
a) 454,622 km

2
. 

b) 454,602 km
2
. 

c) 445,622 km
2
. 

d) 454,602 km
2
. 

 

22. De acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal, para ser 
secretário municipal é necessário ter a idade mínima de: 
a) 18 anos. 
b) 20 anos. 
c) 21 anos. 
d) 25 anos. 

 

23. Sobre Água Branca, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 

Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao sul com 
Mata Grande, ao norte com Delmiro Gouveia, a oeste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e 
Pernambuco. 

b) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a oeste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a leste com Pariconha e 
Pernambuco. 

c) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao leste 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a norte com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e 
Pernambuco. 

d) Localizado na Mesorregião do Sertão Alagoano e na 
Microrregião Geográfica Serrana do Sertão, limita-se ao norte 
com Mata Grande, ao sul com Delmiro Gouveia, a leste com 
Inhapi e Olho D’água do Casado e a oeste com Pariconha e 
Pernambuco. 
 

24. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é vedado ao vereador, desde a 
expedição do diploma: 
a) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 

inclusive os demissíveis ad nutum, em pessoas jurídicas de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

b)  Patrocinar causa em que seja interessada pessoas jurídicas de 
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem 

de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada. 

 
 

 
 
25. A insulina por ara via subcutânea deve ser, preferencialmente, 

administrada no abdomen, braços, coxas ou nádegas. São 
recomendações na administração de insulina via subcutânea, 
marque a CORRETA: 
a) Armazenamento especificamente no congelador, entre -2 °C 

e -8 °C.  
b) Agitar sempre o frasco antes de aspirar o volume 
c) Alternância de locais de aplicação 
d) Intercalar com administração de insulina e via oral 

 

26. São características de um curativo ideal para uso em uma 
úlcera neurotrófica, EXCETO: 
a) Remover o exsudato. 
b) Manter alta umidade entre a ferida e o curativo. 
c) Não permitir trocas gasosas. 
d) Ser impermeável às bactérias. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - ÁGUA BRANCA 
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27. Com relação à gestação, é incorreto afirmar: 
a) Uma gestação que se encerra antes da 37ª semana é 

chamada de gestação pós-termo. 
b) Uma gestação que se encerra antes da 37ª semana é 

chamada de gestação pré-termo. 
c) A gestação que tem duração de 42 semanas ou mais é 

conhecida como pós-termo. 
d) O parto a termo geralmente  ocorre no período de 

aproximadamente 37 a 42 semanas 
 

28. Sinais vitais são indicadores do funcionamento fisiológico 
básico, ou seja, o estado de equilíbrio térmico, endócrino, 
circulatório e respiratório, tais como: temperatura, pulso, 
respiração e pressão arterial. Com relação à temperatura 
marque a alternativa Incorreta: 
a) Temperatura Normal: de 36 a 37,4ºC; 
b) Hipertermia :  de 36,4 a 38 ºC 
c) Hipotermia: < 36ºC 
d) Pirexia: 39 a 40ºC  

 
29. A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, 

juntamente com outros países em desenvolvimento, alberga 
80% dos casos mundiais da doença. Quanto ao seu diagnóstico 
marque a alternativa correta. 
a) O exame clínico é baseado nos sinais e sintomas; 
b) A cultura é indicada para suspeitos de tuberculose pulmonar 

com baciloscopia repetidamente negativa. Também para 
casos de tuberculose com suspeita de falência de 
tratamento e casos de retratamento. 

c) Prova tuberculínica (PPD): diagnóstico padrão. Indica a 
presença de infecções e de outras patologias e é suficiente 
para o diagnóstico da doença. 

d) Exame Bacteriológico: baciloscopia de escarro deverá ser 
indicado para todos os assintomáticos respiratórios.  

 
30. A cólera é uma infecção aguda, causada pela enterotoxina do 

vibrio cholerae. Como se dá o modo de transmissão desta 
patologia? 
a) Através da água contaminada; 
b) A transmissão por contato com tecido, urina provenientes de 

animais infectados; 
c) Ingestão da água ou alimentos contaminados por fezes ou 

vômito de doente ou portador; 
d) Através do contato com água contaminada e ingestão de 

alimentos contaminados. A contaminação pessoa  a pessoa 
é a mais importante na cadeia epidemiológica.  

 
31. Julgue as afirmativas sobre a Vigilância epidemiológica 

reemergentes de doenças emergentes e marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) Doenças emergentes são aquelas associadas a agentes já 

conhecidos ou as que ameaçam expandir-se para áreas 
consideradas ilesas. 

b) São denominadas de reemergentes aquelas doenças 
bastante conhecidas, que estavam controladas, ou 
eliminadas de uma determinada região, e que vieram a ser 
reintroduzidas (cólera, dengue). 

c) A Aids e as hantaviroses são exemplos de doenças novas 
que emergiram. Já a doença de Chagas, que apresenta 
considerável redução de casos novos em amplas faixas do 
território brasileiro, onde era reconhecida há muitas 
décadas, está emergindo na Amazônia, região que até 
poucos anos atrás era considerada livre desta doença. 

d) Doenças emergentes são aquelas associadas à descoberta 
de agentes até então desconhecidos, ou as que se 
expandem ou ameaçam expandir-se para áreas 
consideradas indenes. 

 
32. A regulamentação do exercício de enfermagem se dá pela lei 

7.498/86, e afirma que a Enfermagem é exercida privativamente 
por quais profissionais. Marque a alternativa correta: 
a) Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem e técnico de 

enfermagem; 
b) Enfermeiro, Auxiliar enfermagem, técnico de enfermagem e 

Agentes comunitários de saúde; 
c) Enfermeiro e técnico de enfermagem; 
d) Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem 

e pela parteira. 

33. A vacina BCG ID está contraindicada para os recém-nascidos que: 
I. São imunodeficientes; 

II. Estiverem infectados pelo vírus HIV;  
III. Estiverem com peso menor que 02 kg; 
IV. Apresentarem irritação dermatológica. 

 
Responda Corretamente. 
a) Apenas as afirmativas I,II e III estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I,III e IV estão corretas; 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
34. O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma 

“Política de Estado,” materialização de uma decisão adotada 
pelo Congresso Nacional, em 1988, na chamada Constituição 
cidadã, de considerar a Saúde como um “Direito de Cidadania e 
um dever do Estado.” São princípios do Sistema Único de 
Saúde: 
a) Regionalização, Hierarquização e Participação social; 
b) Universalidade, Equidade e Hierarquização; 
c) Universalidade, Equidade e Integralidade; 
d) Equidade, Divulgação e Assistencialismo. 

 
35. Com relação ao Preparo e administração de medicamentos, 

marque a alternativa Incorreta. 
a) Medicamentos incompatíveis não devem ser misturados 

entre si ou em solução, devendo também ser evitada a 
administração simultânea no mesmo horário ou via; 

b) A lavagem das mãos deve preceder todos os procedimentos 
envolvidos no preparo de medicamentos; 

c) É recomendável a administração simultânea de qualquer 
medicamento com hemoderivados e hemocomponentes; 

d) Todos os produtos fotossensíveis deverão ser protegidos da 
luz durante a sua infusão, para tanto, utilize o equipo 
fotossensível apropriado. 

 
36. A Srª. MSS chegou à emergência com sinais de desidratação, 

foi prescrito pelo médico 1000ml de soro fisiológico a ser 
infundido em 4 horas. Para atender à prescrição, quantas gotas 
devem ser infundidas por minuto? 
a) 54 gotas;       
b) 38 gotas; 
c) 73 gotas; 
d) 83 gotas. 

 
37. Analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) e F 

(Falsa). 
(  ) A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, 

curável, causada pelo bacilo de Hansen; 
(  ) A Hanseníase é uma doença que atinge a pele e os 

nervos dos braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, 
olhos e nariz; 

(  ) O bacilo é capaz de adoecer inúmeras pessoas, mas sua 
infectividade é baixa; 

(  ) A baciloscopia negativa afasta o diagnóstico de 
hanseníase. 

a) V F V F 
b) F F F V 
c) F V V V 
d) V V F F. 

 
38. A realização de um curativo compete à enfermagem e não se 

restringe apenas a uma questão de técnica, mas a um processo 
de avaliação que antecede o tratamento. Com relação ao 
curativo marque a alternativa Incorreta. 
a) Curativos Oclusivos com hidrogel, alginato ou hidrofibras, 

fornecem um ambiente propício ao desbridamento autolítico; 
b) Curativo filme semipermeável permite a evaporação, mas é 

incapaz de absorver secreção; 
c) Os Hidrocoloide são usados apenas para feridas sem 

infecção e Permite o desbridamento autolítico; 
d) O Hidrogel é o mais oclusivo dos curativos. 
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39. Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as 
alterações da função corporal. Com relação à terminologia 
técnica da frequência cardíaca, Marque a Incorreta. 
a) Taquisfigmia- Pulso acima da faixa normal; 
b) Pulso Filiforme - Os intervalos entre os batimentos são 

desiguais; 
c) Bradisfigmia - Pulso abaixo da faixa normal; 
d) Pulso normocárdico - Frequência cardíaca normal. 

 
40. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exercício 

da Enfermagem e dá outras providências. Considerando esta 
Lei, são técnicos de Enfermagem: 

I. o titular do diploma ou do certificado de técnico de 
Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e 
registrado no órgão competente; 

II. o titular do diploma ou do certificado de técnico de 
Enfermagem, expedido de acordo com a sua região e 
registrado no órgão de origem; 

III. o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido 
por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de 
acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil 
como diploma de técnico de Enfermagem. 

IV. o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido 
pela Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação. 

Responda corretamente. 
a) Apenas os itens I e III estão corretos; 
b) Apenas o item I está correto; 
c) Todos os itens estão incorretos; 
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 

 

 

 

 







