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Leia o texto abaixo para responder as questões 

de nº 01 à 02. 

Manter corpo hidratado no inverno é essencial, 

alerta especialista da USP. 

Apesar de as pessoas costumarem sentir menos 

sede no inverno, manter o corpo bem hidratado 

nessa época do ano é fundamental para seu 

bom funcionamento e evitar doenças típicas da 

estação, alerta o professor e pesquisador 

Antonio Herbert Lancha Júnior, especialista em 

educação física e nutrição da Universidade de 

São Paulo (USP). 

Em entrevista à Agência Efe, Lancha, que 

também foi professor visitante do Human 

Nutrition Research Center onAging da 

Universidade Tufts, em Massachusetts (EUA), 

disse que no inverno as pessoas se esquecem de 

redobrar a atenção para a ingestão de líquidos 

- algo essencial, já que o corpo é composto por 

60% de água e esse conteúdo tem que ser 

renovado permanentemente. 

"A hidratação é muito mais do que tomar um 

copo de água. A reposição tem que ser 

permanente e variada. Quanto mais 

diversificada a fonte de hidratação, maior a 

possibilidade do indivíduo se manter hidratado", 

disse Lancha, que recomenda atenção especial 

para lactantes e crianças, cujos corpos têm 

uma porcentagem de água ainda maior.(....) 

 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/efe/2013/05/07/manter-corpo-hidratado-no-inverno-e-

essencial-alerta-especialista-da-usp.htm em 07/05/2013 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto acima todas as 

alternativas estão corretas exceto: 

a) O corpo é composto por 60% de água. 

b) Lactantes e crianças não devem tomar muita 

água durante o inverno. 

c) É muito importante hidratar o corpo no 

inverno para evitar doenças. 

d) As pessoas precisam redobrar a atenção 

para a ingestão de líquidos durante o inverno. 

 

QUESTÃO 02 

No trecho “...atenção especial para lactantes e 

crianças, cujos corpos têm uma porcentagem 

de água ainda maior.” O termo destacado 

trata-se de um: 

a) pronome demonstrativo 

b) pronome possessivo 

c) pronome relativo 

d) pronome pessoal 

 

QUESTÃO 03 

Observe as seguintes orações: 

I) O operário feriu-se no trabalho. 

II) Mandaram buscá-lo em casa. 

III) Fizeram-nos esperar. 

IV) Não há nada entre eu e ti. 

Quanto à colocação dos pronomes em 

destaque podemos afirmar que: 

a) As orações dos quatro itens apresentam 

colocação pronominal correta. 

b) As orações I, II e III estão corretas. 

c) As orações dos quatro itens apresentam 

colocação pronominal incorreta. 

d) As orações I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 

Lendo atentamente as orações dos períodos 

a seguir, indique a única alternativa que 

apresenta erro quanto à pontuação: 

a) Enquanto o marido pescava, Ana 

preparava o jantar. 

b) O vento assoprou tão forte que arrancou 

mais de uma árvore. 

c) “ Dali eu via sem ser visto a sala de visitas.” 

(Lúcio de Mendonça) 

d) “ –Que tem isso? perguntava-lhe eu.” 

(Machado de Assis) 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta oração 

com sujeito oculto. 

a) Viajarei amanhã. 

b) Paulo e Ricardo nadavam ao lado da 

canoa. 

c) Regina comprou um livro. 

d) Come-se bem naquele restaurante. 

 

QUESTÃO 06 

Na frase: “ Estive na cidade maravilhosa a 

duas semanas atrás.”  A expressão em 

destaque trata-se de uma: 

a)Paráfrase 

b) Ideia central 

c) Perífrase 

d) Síntese 
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QUESTÃO 07 

Examinando a grafia das seguintes palavras: 

I) enxaqueca 

II) analisar 

III)cotra reforma 

IV) ansioso 

Podemos afirmar que: 

a) As palavras I, II e IV estão corretas 

b) Todas as palavras estão incorretas 

c) Apenas a palavra IV está incorreta 

d) Todas as palavras estão corretas 

 

QUESTÃO 08 

Nas frases: “ A Helena estuda à noite.” “ Ambas 

as mãos estavam feridas.” “ A opinião dela era 

importante para nós.” As palavras destacadas 

classificam-se respectivamente como: 

a)artigo indefinido / numeral / pronome 

demonstrativo 

b)numeral / numeral / pronome possessivo 

c)artigo definido / numeral / pronome possessivo 

d)artigo definido / numeral /  pronome 

demonstrativo 

 

QUESTÃO 09 

Assinale a opção que apresenta a regência 

imprópria. 

a) Não a via desde o mês passado. 

b) Fomos à cidade pela manhã. 

c) Informou ao cliente que o produto chegara. 

d) Avisou-lhe de que o cheque foi pago. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a opção que completa corretamente 

as lacunas da frase: 
“A......................de um ataque terrorista provoca 

uma grande...............na humanidade.” 

a) expectativa / tenção 

b) expectativa / tensão 

c) espectativa / tensão 

d) espectativa / tenção 

 

QUESTÃO 11 

Ao chegar em casa João resolveu fazer uma  

vitamina. Em sua geladeira tinha 12 maças, 3 

mamões e 12 morangos. Ao fazer a vitamina ele 

usou 1/4 das maçãs, 1/3 dos mamões e 3/4 dos 

morangos. Quantas frutas João utilizou para 

fazer a sua vitamina? 

a) 27 

b) 12 

c) 24 

d) 13 

 

QUESTÃO 12 

Qual a solução para a seguinte expressão 

aritmética: 

 

 

a) 11/12 

b) 12/15 

c) 4/15 

d) 13/12 

 

QUESTÃO 13 

Uma vendedora de aviamentos vendeu 3/7 

de um rolo de fita de cetim e ainda lhe 

restaram 12 metros. Qual o comprimento 

total da fita de cetim contida no rolo? 

a) 37 m 

b) 12 m 

c) 21 m 

d) 36 m 

 

QUESTÃO 14 

Uma corrida de moto deveria ter início às 10h 

13min 49s, no entanto devido a péssimas 

condições climáticas teve início apenas Às 

11h 42min 59s. O primeiro colocado cruzou a 

linha de chegada às 12h 37 min 15s. Em 

quanto tempo o primeiro colocado cumpriu 

a prova? 

a) 02h 54min 16s 

b) 01h 05min 44s 

c) 00h 54min 16s 

d) 01h 54min 16s 
 

QUESTÃO 15 

Um corpo descreveu uma dada trajetória ao 

percorrer uma distância de 133 m e 42 cm, 

como podemos exprimir essa distância em 

quilômetros? 

a) 0,13342 

b) 1,4233 

c) 1,3342 

d) 0,175 

 

QUESTÃO 16 

Segundo os cálculos de um engenheiro, 

para se construir um muro de 4 metros de 

altura seriam necessários cerca de 4350 
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tijolos. Sabendo que as grandezas são 

proporcionais, qual seria a quantidade 

necessária de tijolos para se construir um muro 

com o triplo da altura? 

a) 17050 

b) 17400 

c) 13500 

d) 13050 

 

QUESTÃO 17 

Um garoto possui em seu bolso cerca de 8 

moedas sendo que 37,5% delas são moedas de 

dez centavos. Qual o número de moedas 

diferentes de dez centavos que esse garoto 

possui?  

a) 4 

b) 5 

c) 3 

d) 7 

 

QUESTÃO 18 

Em uma viagem, um turista levou consigo o valor 

de R$5.000,00, ao realizar sua primeira compra 

gastou cerca de R$450,00. Quantos por cento 

da quantia total levada ele gastou? 

a) 9% 

b) 11% 

c) 18% 

d) 19% 

 

QUESTÃO 19 

Qual o valor da área destacada em cinza  

 

 
 

a) 8 m² 

b) 96 m² 

c) 4 m² 

d) 36 m² 

 

QUESTÃO 20 

Qual será a medida da capacidade, em litros, 

de um recipiente de água, de forma esférica 

cujo raio é de 2 m. Por simplificação adote π = 

3. Dado que 1 m³ = 1000 l. 

a) 32 l 

b) 32 m³ 

c) 32000 l 

d) 32000 m³ 

 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa que não contempla 

corretamente um endereço de um sitio 

eletrônico: 

a) www.gmail.com 

b) www.mec.gov.br 

c) www.indaiatuba.sp.gov.br  

d) www.windows.ask.br 

 

QUESTÃO 22 

O conjunto de programas destinados a 

resolver tarefas específicas, onde o mercado 

de trabalho tem sido cada vez mais 

exigente, quase que obrigando os 

profissionais em geral a conhecerem os 

principais deles é denominado de: 

a) Software 

b) Hardware 

c) Microware 

d) Bussware 

 

QUESTÃO 23 

A unidade básica de armazenamento de 

informação em um disco de computador é 

chamada Arquivo. Arquivos são informações 

digitais, que via de regra são armazenadas 

de forma magnética (HD, disquete, etc.) ou 

ótica (CD) em discos. 

Os arquivos podem ser classificados 

basicamente em: 

I - de programas;  

II - de dados;  

III - de som;  

IV - de imagens. 

a) I e II apenas são corretos 

b) III e IV apenas são corretos 

c) I e IV apenas são corretos 

d) I, II, III e IV são corretos 

 

QUESTÃO 24 

Podemos salvar um documento no Word 

usando as seguintes maneiras, exceto: 

a) Utilizando o comando salvar no menu 

arquivo; 

b) Clicando no botão salvar na barra de 

ferramentas padrão; 

c) Usando a combinação das teclas Ctrl + B; 
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d) Usando a combinação das teclas Alt + L. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que contempla 

corretamente uma Vantagem na utilização da 

intranet: 

a) Os usuários não utilizam o mesmo ambiente 

da INTERNET; 

b) Otimização de recursos, pois aumenta a 

utilização de alguns hardware como por 

exemplo impressoras e modems, já que existe 

a possibilidade de serem compartilhados; 

c) Compartilhar os dados entre diversos 

computadores da Corporação; 

d) Aumento de tempo de busca de uma 

informação, pois com a utilização dos sites 

internos de cada setor da Corporação, na 

INTERNET, conseguimos ter uma resposta 

lenta, porém objetiva. 

 

QUESTÃO 26 

Ética é um conjunto de valores morais e 

princípios que norteiam a conduta humana na 

sociedade. A ética serve para que haja um 

equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado. 

Neste sentido, a ética, embora não possa ser 

confundida com as leis, está relacionada com o 

sentimento de justiça social, construída por uma 

sociedade com base em valores: 

a) Físicos e Psicológicos 

b) Históricos e Culturais 

c) Sociais e Indiciais 

d) Civis e Militares 

 

QUESTÃO 27 

O Consumo Consciente é o ato de adquirir e 

usar bens de consumo, alimentos e recursos 

naturais de forma a não exceder as 

necessidades. As atitudes de consumo 

consciente ajudam a preservar o meio 

ambiente, além de ser também uma questão 

de  

a) Cidadania. 

b) Moralidade. 

c) Obrigatoriedade. 

d) Entretenimento. 

 

QUESTÃO 28 

De acordo com os direitos individuais e 

coletivos, assinale a alternativa incorreta: 

a) homens e mulheres não são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos da 

Constituição. 

b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei. 

c) ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante 

d) é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato. 

 

QUESTÃO 29 

Sobre as condutas e relacionamentos no dia 

a dia de trabalho, é correto afirmar: 

a) Ajude quando pedirem, se vanglorie, não 

dê créditos quando a ideia não for sua. 

Olhe para os outros enquanto eles falam 

com você. 

b) Pontualidade é muito bom. Chegue, se 

possível, mais cedo nas reuniões e procure 

se preparar antes para elas. 

c) Opiniões diferentes acontecem o tempo 

todo. Mostre seu ponto de vista mas 

nunca desrespeite o próximo. Se for 

desrespeitoso, retruque, pois você não 

quer ficar com uma imagem ruim no 

trabalho. 

d) Assuma sempre uma atitude parcial, 

pessoal e com isenção. 

 

QUESTÃO 30 

São ações corretas no atendimento de 

primeiros socorros para acidentes com 

parada cardíaca, todas abaixo, exceto: 

a) Ausência de pulso. 

b) Verificar batimentos cardíacos. 

c) Verificar respiração. 

d) Verificar inchaço nos membros inferiores. 

 

QUESTÃO 31 

Conforme a  Lei Nº 8.142, de 28 de Dezembro 

de 1990. Os Municípios poderão estabelecer 

consórcio: 

a) para finalizar ações e serviços de 

educação em saúde, remanejando, entre si, 

parcelas de recursos. 

b) para execução de ações e serviços de 

saúde, remanejando, entre si, parcelas de 

recursos.  

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument


             PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – SP 
            CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01 /2013 

              PROVA OBJETIVA – CARGO: 2.08 – AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE –  
(ANTIGO AUXILIAR DE NECRÓPSIA) 

 

                                                                                                                                                                                                                          IBC-  Página 5 
 

 

c)  para execução de projetos  e serviços de 

educação, remanejando, entre si, parcelas de 

projetos.  

d) para iniciação de projetos e serviços de 

saúde, remanejando, entre si, totalidades de 

recursos.  

 

QUESTÃO 32 

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 19 de 
Setembro de 1990. É  INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício 

b) O dever do Estado  exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, 

da família, das empresas e da sociedade. 

 

QUESTÃO 33 

A descrição da posição anatômica é: 

a) corpo deitado horizontalmente, postura 

ereta, com os membros superiores estendidos ao 

longo do corpo, com as palmas das mãos 

voltadas para trás, com a cabeça e os pés 

também voltados para a frente, o olhar 

direcionado para o horizonte. 

b) corpo em pé, postura ereta, com os membros 

superiores estendidos ao longo do corpo, com 

as palmas das mãos voltadas para a frente, 

com a cabeça e os pés voltados para trás, o 

olhar direcionado para o chão. 

c) corpo em pé, postura ereta, com os membros 

superiores estendidos ao longo do corpo, com 

as palmas das mãos voltadas para a frente, 

com a cabeça e os pés também voltados para 

a frente, o olhar direcionado para o horizonte. 

d) corpo sentado, postura ereta, com um 

membro superior estendido erguido e outro 

estendido ao longo do corpo, com as palmas 

das mãos voltadas para a frente, com a 

cabeça e os pés também voltados para a 

frente, o olhar direcionado para o as mãos. 

 

QUESTÃO 34 

Os Planos de Secção são aqueles que 

cortam o corpo humano permitindo 

visualização interna dos órgãos e vísceras. 

Assinale V para verdadeiro e F para falso: 

(  )  Plano Sagital - secciona o Corpo 

humano  em partes direita e esquerda. 

(  ) Plano Mediano é o plano sagital que 

secciona o Corpo humano  em metades 

direita e esquerda aproximadamente  

simétricas. 

(   )  Plano Transversal - secciona o Corpo 

humano em partes anterior e posterior. 

 (  ) Plano Coronal ou Frontal - secciona o 

Corpo humano em partes superior e 

inferior. 

a)V/V/F/F 

b)V/F/V/F 

c)F/F/V/V 

d) F/V/F/V 

 

QUESTÃO 35 

É correto afirmar sobre o esqueleto humano: 

a) O esqueleto axial é formado pela cintura 

pélvica. 

b) Serve de proteção para órgãos internos. 

c) É formado por 106 ossos. 

d) A ulna é um osso que fica localizado nos 

membros inferiores. 

 

QUESTÃO 36 

O sistema digestor humano é formado por 

um longo tubo musculoso, ao qual estão 

associados órgãos e glândulas que 

participam da digestão. Esse sistema 

apresenta as seguintes regiões:  

a) boca, faringe, esôfago, brônquios, 

intestino delgado, intestino grosso e ânus. 

b) boca, faringe, esôfago, estômago, 

intestino delgado, intestino grosso e pulmão. 

c) boca, faringe, esôfago, estômago, 

intestino delgado, intestino grosso e ânus. 

d) laringe, faringe, esôfago, estômago, 

intestino delgado, intestino grosso e ânus. 

 

QUESTÃO 37 

O Equipamento de Proteção Individual - EPI 

é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado a proteção contra riscos capazes 

de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 
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Os tipos de EPI´s utilizados podem variar 

dependendo do tipo de atividade ou de riscos 

que poderão ameaçar a segurança e a saúde 

do trabalhador e da parte do corpo que se 

pretende proteger, tais como: 

a)  Proteção auditiva: cintos de segurança e 

cinturões. 

b) Proteção respiratória: sapatos, botas e 

botinas; 

c) Proteção visual e facial: máscaras e filtro; 

d) Proteção de mãos: luvas  

 

QUESTÃO 38 

O sistema cardiovascular ou circulatório é uma 

vasta rede de tubos de vários tipos e calibres, 

que põe em comunicação todas as partes do 

corpo. Dentro desses tubos circula o sangue, 

impulsionado pelas contrações rítmicas do 

coração. São artéria situadas na região dos 

membros superiores: 

a) artéria mesentérica e artéria subclávia 

b) artérias braquial e artéria ulnar 

c) artéria ulnar e artéria ilíaca 

d) artéria poplítea e artéria braquial 

 

QUESTÃO 39 

Estão entre as funções que os Auxiliares de 

Serviços de saúde realizam: 

I- A conservação, limpeza e descontaminação 

da sala de necropsia e equipamentos utilizados;  

II- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 

instrumentos, ferramentas e materiais peculiares 

ao seu local de trabalho;  

III- Executar atividades operacionais 

complementares na área de anátomo-

patologia, abrangendo a realização de 

necropsia e dissecação de cadáveres, sob a 

supervisão direta de um médico legista ou 

patologista. 

a) Apenas III está correta 

b) Todas estão corretas 

c) II está incorreta 

d) I e II estão incorretas 

 

QUESTÃO 40 

O profissional precisa observar e cumprir  

algumas obrigações em relação ao uso de EPI, 
EXCETO: 

a) utilizar o EPI apenas para a finalidade a que 

se destina; 

b) responsabilizar-se pela guarda e 

conservação; 

c) comunicar ao empregador qualquer 

alteração que o torne impróprio ao uso; 

d) utilizar o EPI durante todo período de 

trabalho, mesmo que não esteja relacionado 

a tarefa  realizada; 
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