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Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e
de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Construímos nossas crenças por várias e diferentes
razões subjetivas, pessoais, emocionais e psicológicas, em
contextos criados pela família, por amigos, por colegas, pela
cultura e pela sociedade. Uma vez consolidadas essas crenças,
nós as defendemos e as justificamos com uma profusão de
razões intelectuais, argumentos convincentes e explicações
racionais. Primeiro surgem as crenças, depois as explicações.
O cérebro é uma máquina de crenças. A partir dos
dados que fluem por meio dos sentidos, o cérebro naturalmente
começa a procurar e encontra padrões, aos quais então infunde
significado. O primeiro processo é chamado de padronicidade:
a tendência de encontrar padrões significativos em dados que
podem ou não ser significativos. O segundo processo é
chamado de acionalização: a tendência de dar aos padrões
significado, intenção e ação. Não podemos evitar isso. Nosso
cérebro evoluiu para conectar os pontos de nosso mundo em
padrões significativos, capazes de explicar por que as coisas
acontecem. Esses padrões significativos se tornam crenças.
Uma vez formadas as crenças, o cérebro começa a
procurar evidências que as confirmem e, ao serem encontradas,
tais evidências aumentam a confiança emocional e aceleram o
processo de reforço dessas crenças. Uma mudança de opinião
é muito rara na religião e na política, a ponto de provocar
manchetes quando ocorre com alguém que desfrute de uma
posição proeminente, como um clérigo que mude de religião
ou renuncie à sua fé, ou um político que mude de partido ou se
torne independente. Acontece, mas é tão rara quanto um cisne
negro.
Michael Shermer. Cérebro e crença. São Paulo: JSN Editora, 2012, p. 21-2 (com adaptações).

QUESTÃO 1

De acordo com o texto,
A nossas crenças são provenientes das crenças de nossa família
e de nossos amigos.

QUESTÃO 2

Em relação a aspectos linguísticos do texto, assinale a opção
correta.
A Em “Esses padrões significativos se tornam crenças” (R.18), a
posposição do pronome “se” ao verbo — tornam-se —
acarretaria erro gramatical ao texto.
B No trecho “como um clérigo que mude de religião ou renuncie
à sua fé” (R.25-26), o emprego do sinal indicativo de crase na
expressão “à sua fé” é obrigatório.
C Em “o cérebro naturalmente começa a procurar e encontra
padrões, aos quais então infunde significado” (R.9-11), a
exclusão da vírgula empregada logo após “padrões” não
prejudicaria nem o sentido nem a correção gramatical do texto.
D Na linha 10, o advérbio “então”, que tem valor conclusivo,
poderia ser substituído pela conjunção portanto, sem que tal
alteração promovesse incorreção gramatical ou mudança de
sentido ao texto.
E O “segundo processo” (R.13) remete à ação de infundir
significado aos padrões encontrados, já mencionada
na linha 10.
QUESTÃO 3

O sentido e a correção gramatical do texto seriam preservados caso
se substituísse
A “aos quais” por para os quais, em “e encontra padrões, aos
quais então infunde significado” (R.10-11).
B “por que” por a razão pela qual, em “capazes de explicar por
que as coisas acontecem” (R.17-18).

B padronicidade e acionalização são processos sociais que
desencadeiam uma crença.

C “proeminente” por iminente, em “alguém que desfrute de uma

C as pessoas precisam de evidências que justifiquem a crença,
para depois acreditarem em algo.

D “Construímos nossas crenças” (R.1) por Constroem-se

D quando as pessoas públicas mudam de opinião, ganham
destaque na mídia.

E “consolidadas” por consolidado, em “Uma vez consolidadas

E é o cérebro que atribui significado aos padrões que encontra.

posição proeminente” (R.24-25).

crenças.

essas crenças” (R.4).
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Texto para as questões de 6 a 8

Texto para as questões 4 e 5
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A mudança de crença ocorre reiteradamente na
ciência, porém não com a frequência que se poderia esperar
diante da imagem idealizada do cultuado “método científico”,
para o qual apenas os fatos importam. Mas os cientistas são
seres humanos, sujeitos, como qualquer um, aos caprichos da
emoção e à influência dos desvios cognitivos, quando moldam
e reforçam suas crenças.
Nosso cérebro também avalia as crenças e faz um
julgamento de valor sobre elas. Existem razões evolutivas que
explicam por que construímos crenças e as julgamos como
boas ou más. Nossas tendências tribais levam-nos a formar
coalizões com companheiros que possuem ideias afins e a
demonizar os que têm crenças diferentes. Assim, quando
tomamos conhecimento de crenças que diferem das nossas,
temos a tendência de rejeitá-las ou destruí-las por considerá-las
absurdas, más, ou ambas as coisas. Essa propensão torna ainda
mais difícil mudar de opinião diante de novas evidências.
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Idem, ibidem.

QUESTÃO 4

De acordo com as ideias do texto,
A ao mudar de opinião, os cientistas demonstram que são seres
humanos e que, portanto, seus erros são passíveis de perdão
pela sociedade.
B a experiência constitui a base da metodologia científica.
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C um indivíduo tende a julgar uma crença como má quando ela
não condiz com as suas próprias crenças.
D o cérebro julga as crenças como boas ou más de acordo com a
experiência de vida de cada indivíduo.
E desde que o ser humano existe, seu cérebro sempre construiu
suas crenças e fez julgamento de valor sobre elas.

31
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QUESTÃO 5
37

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam
preservados caso a vírgula fosse
A introduzida logo após a conjunção “Mas”, em “Mas os
cientistas são seres humanos” (R.4-5).
B omitida logo após a expressão “seres humanos”, em “Mas os
cientistas são seres humanos, sujeitos, como qualquer um, aos
caprichos da emoção” (R.4-6).
C empregada logo após o adjetivo “afins”, em “levam-nos a
formar coalizões com companheiros que possuem ideias afins
e a demonizar os que têm crenças diferentes” (R.11-13).
D omitida após o pronome “nossas”, em “Assim, quando
tomamos conhecimento de crenças que diferem das nossas,
temos a tendência de rejeitá-las” (R.13-15).
E empregada logo após “crença”, em “A mudança de crença
ocorre reiteradamente na ciência” (R.1-2).

Nos últimos cinco anos, o percentual de homens com
obesidade nas principais capitais brasileiras cresceu, passando
de 11,4%, em 2006, para 14,4%, em 2010. Os dados são da
pesquisa Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (VIGITEL), do Ministério da Saúde, que verificou
ainda que 52% dos homens brasileiros apresentam sobrepeso.
O cenário preocupante também foi detectado pela
Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada pelo IBGE:
entre 2002 e 2009, o percentual de obesos passou de 9% para
12,4%.
O brasileiro tem seguido uma tendência mundial:
10% da população adulta mundial — parcela estimada em
meio bilhão de pessoas — sofre desse mal, segundo a revista
médica Lancet.
A obesidade está ligada a vários fatores: sociais,
comportamentais, ambientais, culturais, psicológicos,
metabólicos e genéticos. As principais causas, no entanto,
estão relacionadas à adoção de um estilo de vida sedentário e
de dietas ricas em açúcar e gorduras e pobres em frutas,
verduras, legumes e grãos. Ou seja, muito do problema está no
que se coloca no prato: 45% da população consome carnes
com excesso de gordura, mas apenas 15,4% ingere o
recomendado de frutas e hortaliças (cinco ou mais porções
semanais), segundo a pesquisa VIGITEL.
Há vários métodos para detectar o excesso de peso,
como a medição de pregas cutâneas ou a relação cinturaquadril, mas a mais simples é o cálculo do índice de massa
corporal. Para calculá-lo, divide-se o peso do indivíduo por sua
altura elevada ao quadrado. Pessoas que registrem marca acima
de 30 kg/m² são consideradas obesas. Entre 25 kg/m² e
29,9 kg/m², o indivíduo é considerado sobrepesado (ou com
sobrepeso).
O indivíduo obeso fica vulnerável a possíveis
complicações; entre elas, o diabetes do tipo 2, as doenças
relacionadas com o aumento de gordura no sangue (como as
cardiovasculares, que incluem o infarto do miocárdio), a
hipertensão arterial, a gota, a apneia do sono e a infertilidade.
Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 6

Segundo o texto,
A dietas ricas em açúcar e gordura constituem a causa da
obesidade no Brasil atual.
B a obesidade é um mal que afeta a maior parte da população
mundial.
C os homens brasileiros que moram nas capitais estão mais
sujeitos à obesidade que os homens que vivem em outros locais
do país.
D a população brasileira, de forma geral, come poucas frutas e
hortaliças.
E a obesidade é mais presente nos estratos menos favorecidos da
sociedade, em que se observa baixo consumo de frutas e
verduras.
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QUESTÃO 9

Com base nas estruturas linguísticas do texto, assinale a opção
correta.

Segundo o texto,

A Em “10% da população adulta mundial — parcela estimada em
meio bilhão de pessoas — sofre desse mal” (R.12-13), a forma
verbal “sofre” tem como sujeito a expressão “meio bilhão de
pessoas”.
B Caso a forma verbal “Há” fosse substituída por Existe, em
“Há vários métodos para detectar o excesso de peso” (R.25),
não haveria alteração no sentido do texto nem a mudança
acarretaria prejuízo gramatical.
C A substituição do trecho “para detectar o excesso de peso”
(R.25) por para detecção de peso excessivo manteria o sentido
e a correção do texto.
D É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase em “a”, na
oração “O indivíduo obeso fica vulnerável a possíveis
complicações” (R.33-34).
E No trecho “o percentual de homens com obesidade nas
principais capitais brasileiras cresceu” (R.1-2), o vocábulo
“percentual” está empregado como sinônimo de percentil.

A a biossegurança abrange a adoção de medidas que evitem ou

QUESTÃO 8

organismos vivos.
B o Conselho de Informações de Biotecnologia criou a palavra
“biossegurança” para simplificar a expressão “segurança
biológica”.
C os profissionais de saúde, os usuários e suas famílias devem ser
alvo de programas de controle de infecção, já que estão todos
expostos ao risco, em igual medida.
D uma vez que é o manejo de material biológico que acarreta
periculosidade e insalubridade nas unidades de saúde, é
comum que os trabalhadores dessa área sejam infectados.
E é imprescindível, para a manutenção da saúde pública, que a
biossegurança seja adotada em todas as unidades de saúde do
país.

Mantêm-se a correção gramatical e a coerência do texto ao se
substituir
A
B
C
D
E

minimizem os riscos de atividades perigosas que envolvem

QUESTÃO 10

Considerando que cada uma das opções abaixo apresenta uma
“apenas” (R.22) por simplesmente.
“segundo” (R.24) por consoante.
“que” (R.5) por onde.
“apresentam” (R.6) por vêm apresentando.
“no entanto” (R.17) por porquanto.

Texto para as questões 9 e 10

proposta de reescrita de trecho do texto — indicado entre aspas —,
assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido
original do texto, também preserva a correção gramatical.
A “O controle de infecção (...) medidas de precaução” (R.17-19):
O controle de infecção e a prevenção contra riscos de acidentes
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A palavra biossegurança, segundo o Conselho de
Informações sobre Biotecnologia, é uma junção da expressão
“segurança biológica”, que é voltada para o controle e a
minimização de riscos advindos da exposição, da manipulação
e do uso de organismos vivos que podem causar efeitos
adversos ao homem, aos animais e ao meio ambiente. Ao
adotarmos procedimentos específicos para evitar ou minimizar
os riscos de atividades potencialmente perigosas que envolvem
organismos vivos, estaremos aplicando a biossegurança.
Os profissionais atuantes nas atividades de uma
unidade de biossegurança estão expostos a variados riscos
relacionados à organização do processo de trabalho, à
exposição a agentes físicos e químicos e, principalmente, à
exposição e ao manejo de material biológico. Os riscos do
manejo de material biológico são os grandes responsáveis pela
periculosidade e pela insalubridade desse ambiente.
O controle de infecção e a prevenção contra riscos de
acidentes de trabalho são realizados por meio do emprego de
medidas de precaução como forma de prevenir a contaminação
direta ou cruzada e os acidentes ocupacionais. A elaboração de
um programa de controle de infecção efetivo deve seguir um
conjunto de medidas técnicas e básicas com o objetivo
principal de prevenir e proteger os profissionais de saúde, os
usuários, suas famílias e o meio ambiente contra as doenças
infectocontagiosas e os acidentes ocupacionais.
Internet: <www.saude.es.gov.br> (com adaptações).

de trabalho é realizado por meio do emprego de medidas de
precaução.
B “A

elaboração

de

um

programa

(...)

técnicas

e

básicas” (R.20-22): Deve-se seguir um conjunto de medidas
técnicas e básicas na elaboração de um programa de controle
de infecção efetivo.
C “Ao adotarmos (...) aplicando a biossegurança” (R.6-9):
Se adotamos procedimentos específicos que evitam ou
minimizam os riscos de atividades potencialmente perigosas,
que envolvem organismos vivos, estamos aplicando a
biossegurança.
D “Os profissionais atuantes (...) de material biológico”
(R.10-14): Os profissionais atuantes nas atividades de uma
unidade de biossegurança estão expostos a variados riscos
relacionados a organização do processo de trabalho, a
exposição a agentes físicos e químicos e, principalmente, a
exposição e o manejo de material biológico.
E “Os riscos do manejo (...) a insalubridade desse ambiente”
(R.14-16): Os riscos do manejo de material biológico são as
maiores fontes de periculosidade e insalubridade desse
ambiente.
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QUESTÃO 11

Acerca de noções dos sistemas operacionais Linux e Windows,
assinale a opção correta.
A O Windows permite trabalhar com multiprocessadores, sendo
esse sistema operacional, por esse motivo, denominado
multitarefa.
B As principais características do Linux são a multitarefa, o
multiusuário e a conexão com outros tipos de sistemas
operacionais.
C O Windows é um sistema operacional projetado para desktops
de usuários domésticos, enquanto o Linux foi criado para
grandes corporações.
D Por ser gratuito, o sistema operacional Linux não pode ser
utilizado para aplicações comerciais, enquanto o Windows não
possui essa limitação.
E O Linux é um sistema operacional monoprogramável e não
configurável.
QUESTÃO 12

Considerando a edição de um texto com o Microsoft Word e de
uma planilha com o Calc, do BrOffice, assinale a opção correta.
A Para se inserir um gráfico em um texto editado no Word, é
necessário criá-lo, anteriormente, no Calc e realizar,
posteriormente, a sua colagem no Word.
B Em uma planilha do Calc, a execução da fórmula =Soma(A1;D3)
resultará na soma do conteúdo das células A1, A2, A3, B1, B2,
B3, C1, C2, C3, D1, D2 e D3.
C Ao realizar, no Word, a colagem do conteúdo copiado da
planilha editada com o Calc, não será possível executar o
comando Ortografia e Gramática para fazer as correções
existentes no texto, por se tratar de conteúdo de outro
programa.
D Para se transferir o conteúdo de uma planilha editada no Calc
para o Word, é necessário criar, no Word, uma tabela com o
mesmo número de linhas e colunas dessa planilha.
E Um texto no Word poderá ser formatado em duas colunas, ser
justificado e ser escrito com fonte Times New Roman.
QUESTÃO 13

A respeito de organização e gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas, assinale a opção correta.
A Arquivos com extensão .XLS podem ser abertos tanto com o
Excel quanto com o Calc.
B Arquivos temporários do Word são gerados com extensão
.DOC e serão excluídos automaticamente quando a execução do
programa de origem for encerrada.
C Os arquivos gravados no diretório C não correm risco de serem
perdidos ou corrompidos, pois os gerenciadores de arquivos
possuem mecanismos de becape automático.
D Não será possível identificar as subpastas no gerenciador de
arquivos quando as pastas são visualizadas no formato de
ícones grandes.
E Ao se excluir uma subpasta, a pasta que a contém e os arquivos
temporários existentes nela também serão excluídos.

CESPE/UnB – SESA/ES/2013
QUESTÃO 14

Com relação à segurança da informação, assinale a opção correta.
A Independentemente de outros fatores, as empresas devem
sempre optar pelo nível mais alto de segurança da informação.
B Controles físicos são barreiras que limitam o contato ou acesso
direto à informação ou à infraestrutura que a suporta.
C Para se obter um nível aceitável de segurança, é suficiente
reunir as melhores ferramentas de software e implementá-las
de acordo com as práticas recomendáveis.
D A assinatura digital garante a confidencialidade do documento
ao qual ela esteja associada.
E A principal vantagem dos servidores de arquivos na Internet é
que eles desprezam a proteção de arquivos locais.
QUESTÃO 15

Assinale a opção correta acerca dos procedimentos para segurança
da informação.
A O controle de acesso com o uso de senha garante a segurança
e a integridade dos dados de um sistema.
B Realizar becape periodicamente garante a confidencialidade
dos dados.
C A disponibilidade das informações é uma das principais
preocupações entre os procedimentos de segurança da
informação.
D A instalação de um antivírus garante a total proteção de
arquivos contra vírus de computador.
E Os usuários são diretamente responsáveis pelas políticas de
segurança.
QUESTÃO 16

Com relação a vírus, worms e pragas virtuais, assinale a opção
correta.
A A instalação e a atualização constante do antivírus é uma
garantia total contra as possibilidades de infecção.
B Os vírus de macro infectam qualquer arquivo que não tenha
antivírus de proteção.
C O acesso a páginas da Internet com applets Java e controles
ActiveX maliciosos torna possível a infecção por vírus ou
comandos de programação que, entre outros danos, poderá
causar a formatação do disco rígido.
D A ação de ler um email não é suficiente para possibilitar a
infecção do computador por vírus, pois a contaminação ocorre
somente com a execução de arquivos anexos.
E A compactação de arquivos antes de seu envio evita
contaminações por vírus.
QUESTÃO 17

Em uma aldeia, dois grupos em disputa, Krinxen e Amins,
designaram um mediador para estabelecer a paz entre eles.
Os membros dos dois grupos dizem a verdade no domingo.
Na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, quem é Krinxen diz a
verdade enquanto quem é Amins mente; e na quinta-feira,
sexta-feira e sábado, os Amins dizem a verdade, enquanto os
Krinxen mentem. Passados alguns dias de sua designação, o
mediador voltou à aldeia, e indagou sobre os avanços nas
negociações. Tanto os Krinxen quanto os Amins responderam:
“Ontem era dia de o nosso grupo mentir”.
Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o dia
da semana em que os dois grupos responderam ao mediador.
A
B
C
D
E

quinta-feira
sábado
quarta-feira
domingo
segunda-feira
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QUESTÃO 18

Considerando que seja falsa a proposição: “Se os manifestantes
interromperem a manifestação e repararem os danos cometidos, os
ingressos voltarão a ser distribuídos.”, assinale a opção que
apresenta uma proposição verdadeira.
A Se os ingressos não voltarem a ser distribuídos, então os
manifestantes não interromperão a manifestação.
B Os manifestantes interromperam a manifestação.
C Os ingressos voltarão a ser distribuídos.
D Os manifestantes não repararam os danos cometidos.
E Os ingressos voltarão a ser distribuídos, e os manifestantes
repararam os danos cometidos.
QUESTÃO 19

Assinale a opção equivalente à negação da proposição
“Comi feijoada com couve, mas não bebi vinho”.
A
B
C
D
E

Não comi nem feijoada nem couve.
Comi feijoada, mas não bebi vinho.
Não comi nem feijoada nem couve, mas bebi vinho.
Não comi feijoada ou não comi couve ou bebi vinho.
Comi couve e bebi vinho.
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QUESTÃO 22

Em alguns casos, o medicamento A tem os efeitos
colaterais B. Sempre que são observados os efeitos colaterais B, o
paciente apresenta os sintomas C.
Considerando verdadeiras as proposições apresentadas acima,
assinale a opção correta.
A Alguns pacientes que tomaram o medicamento A apresentam
os sintomas C.
B Se um paciente tomar o medicamento A, então ele apresentará
os sintomas C.
C Se um paciente apresentar os sintomas C, então ele sofreu os
efeitos colaterais B.
D Os pacientes que têm os sintomas C tomaram o medicamento
A.
E Se um paciente sofrer os efeitos colaterais B e apresentar os
sintomas C, ele tomou o medicamento A.
RASCUNHO

QUESTÃO 20

Em um hospital, uma equipe de enfermeiros, trabalhando
em turnos de 6 horas, consegue atender todos os pacientes quando
todos os leitos estão ocupados. A secretaria de saúde local está
planejando ampliar o número de leitos do hospital e, como não
poderá contratar mais profissionais, está negociando com os
enfermeiros um aumento salarial para eles trabalharem em turnos
de 8 horas, mesmo sabendo que, com essa nova jornada, o
rendimento médio cai em 20%.
Nessa situação, considerando-se o aumento da jornada dos
enfermeiros e a consequente queda do rendimento médio desses
profissionais, é correto afirmar que o hospital
A poderá aumentar sua capacidade de atendimento em
aproximadamente 6,7%.
B não terá condições de aumentar o número de leitos.
C poderá duplicar a sua capacidade de atendimento.
D poderá aumentar sua capacidade de atendimento em
aproximadamente 33,3%.
E poderá aumentar sua capacidade de atendimento em
aproximadamente 20%.
QUESTÃO 21

Seis mulheres e quatro homens aguardam em uma sala de espera de
um ambulatório para serem atendidos. A probabilidade de o
primeiro paciente atendido ser mulher e de, após a saída desta, o
segundo paciente atendido também ser mulher é igual a
A

.

B

.

C

.

D

.

E

.
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QUESTÃO 23
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QUESTÃO 25

Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei
Complementar n.º 141/2012, que são instrumentos relevantes para
a compreensão da gestão e da operacionalização do Sistema Único
de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

Acerca da livre participação da iniciativa privada na assistência à

A A União, os estados e os municípios devem investir
anualmente recursos mínimos para o financiamento das ações
e serviços públicos de saúde.
B A capacitação de pessoal de saúde do SUS e as ações de
assistência social são consideradas como despesas com ações
e serviços públicos de saúde.
C A saúde é um direito da população brasileira garantida
mediante políticas sociais que visem, prioritariamente, ações
de reabilitação e recuperação da saúde.
D Os estados que estabelecerem consórcios para a execução
conjunta de ações e serviços de saúde em suas regiões não
poderão repassar diretamente os recursos oriundos dos fundos
de saúde, pois esta é uma atribuição exclusiva da União.
E Cabe exclusivamente à rede pública garantir o acesso universal
à saúde, de modo a oferecer, pelo SUS, todos os
procedimentos de atenção à saúde necessários ao cidadão.

A Em situações emergenciais ou de calamidade, as entidades

QUESTÃO 24

A formulação de políticas públicas de saúde exige do poder público
a capacidade de coordenação, de controle e de articulação
intersetorial, para a implementação de soluções dos problemas
relacionados à saúde, bem como para a melhoria do acesso
universal e integral da população aos serviços públicos de saúde.
Em relação a esse tema, assinale a opção correta.
A A organização do SUS prevê a realização de planejamento
de saúde integrado e ascendente, do nível local ao federal.
B Região de saúde é o conjunto de departamentos de saúde
responsáveis por coordenar as atividades das secretarias
estaduais de saúde no âmbito regional e promover a
formalização das relações contratuais e financeiras entre os
estados e a União.
C O Sistema Nacional de Auditoria do SUS prevê que, após a
finalização do controle externo, caso haja necessidade de
ressarcimento de recursos para a União, o auditor emita
parecer conclusivo para instruir o ressarcimento ao
Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o qual fará o
repasse do valor ao Tesouro Nacional.
D O Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde constitui
em um fórum permanente de articulação com a sociedade civil,
sendo sua composição restrita aos representantes do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde e da Confederação Nacional de Saúde.
E A publicidade televisiva na promoção de alimentos tem sido
associada ao maior consumo de alimentos com elevado teor
de gordura, açúcar ou sal pelas crianças. A despeito dessa
possibilidade de influenciar a opinião das crianças, ainda não
há estratégias de regulação e monitoramento da publicidade
visando aprimorar a educação alimentar e nutricional no Brasil.

saúde no Brasil, prevista na CF e na Lei n.º 8.080/1990, assinale a
opção correta.

filantrópicas e as que não tenham fins lucrativos terão
preferência para participar do SUS, desde que haja previsão na
lei orçamentária anual para repasse ordinário de recurso.
B A participação da iniciativa privada no SUS ocorre mediante
a celebração de contrato ou convênio com o poder público.
C A prestação de serviços pela iniciativa privada, sob o comando
da direção nacional do SUS, não se submete aos princípios de
regionalização e hierarquização da rede de serviços.
D É permitida a participação, direta ou indireta, de empresas ou
de capitais estrangeiros na assistência à saúde e na doação de
recursos financeiros por organismos internacionais vinculados
à Organização das Nações Unidas.
E O reajuste anual dos planos de saúde de pessoas com idade
superior a setenta anos deve seguir a lógica da livre
concorrência do mercado.
QUESTÃO 26

Desde o final da década de setenta do século passado, a violência
e os acidentes de trânsito têm sido apontados como os principais
problemas de saúde pública no Brasil. Com relação a esse assunto,
assinale a opção correta.
A A elevação do número de acidentes automobilísticos é
decorrente do aumento da frota de automóveis e da suspensão
da lei seca no período de 2005 a 2008.
B As informações de mortes por acidentes de trânsito de uma
localidade são repassadas ao Sistema de Informação de
Mortalidade por Acidentes de Trânsito por meio da notificação
compulsória de agravos decorrentes de acidentes de trânsito.
C O boletim de ocorrência policial, o Sistema de Informações
Hospitalares do SUS e o Sistema de Informação de
Mortalidade são algumas fontes de dados oficiais para a
produção de informações sobre acidentes de trânsito.
D Para efeitos da Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade por Acidentes e Violência, acidente é
definido como o evento não intencional e inevitável, com
impacto na capacidade física da vítima, que demanda ações
setoriais especializadas.
E O aumento da taxa de mortalidade no trânsito ocorrido na
última década tem sido determinado pela transição
demográfica nas regiões metropolitanas, especialmente em sua
composição por faixa etária.
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QUESTÃO 27

Tendo em vista que todos os estados devem prover condições e
serviços públicos de saúde que possam atender ao interesse
público e à melhoria da vigilância em saúde pública de suas
regiões, assinale a opção correta.
A Aquisição e distribuição de cadeiras de hidratação,
capacitação de profissionais de saúde, investigação de
óbitos suspeitos de dengue em parceria com os municípios
e ações educativas são algumas estratégias divulgadas no
Programa Estadual de Controle da Dengue pela Secretaria
de Estado de Saúde do Espírito Santo.
B É competência das secretarias estaduais de saúde a inserção
da estratégia Saúde da Família na rede de serviços públicos
de saúde como prioritária na organização da atenção básica.
C Embora a elaboração do planejamento em saúde dependa
do perfil epidemiológico local, o Regulamento Sanitário
Internacional proíbe a adaptação de listas estaduais ou
municipais de notificação compulsória.
D Para efeitos de notificação compulsória e vigilância em
saúde no âmbito do SUS, o termo evento é sinônimo da
manifestação de doença cujo agente possa provocar morte
ou desencadear uma endemia de alta letalidade em curto
espaço de tempo.
E No estado do Espírito Santo, o perfil de mortalidade revela
que as crianças com mais de um ano de idade ainda morrem
mais por doenças infeciosas e parasitárias do que por causas
externas de morbidade e mortalidade.
QUESTÃO 28

A respeito da evolução e das características das políticas de
saúde no Brasil, assinale a opção correta.

CESPE/UnB – SESA/ES/2013
QUESTÃO 29

Uma mulher solicitou atendimento para seu filho, com apenas
quinze dias de nascido, em uma unidade de atendimento da estratégia
Saúde da Família situada em uma unidade básica de saúde. O bebê
apresentava-se cianótico e hipotérmico e foi prontamente atendido
pelos estagiários, que suspeitaram de afogamento em decorrência de
depressão pós-parto da mãe. Na ocasião, encontravam-se no local
apenas dois agentes comunitários de saúde e dois estagiários.
Com base nesse caso, assinale a opção correta.
A É correto afirmar que, no momento do atendimento, a unidade
básica de saúde contava com uma equipe completa de
profissionais para dar o primeiro atendimento à criança, assim
como para ofertar um serviço especializado permanente, dotado
de integralidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade em
situações de emergência.
B O núcleo de apoio à saúde da família é considerado uma estratégia
que visa integrar as demandas individuais dos usuários da unidade
básica de saúde e a validar seu encaminhamento à atenção
especializada e o provável desligamento da unidade familiar da
unidade de atendimento da estratégia Saúde da Família.
C O planejamento de ações; a saúde, a promoção, a vigilância; o
trabalho interdisciplinar em equipe e a abordagem integral da
família são estabelecidos como atribuições fundamentais dos
profissionais da unidade de atendimento da estratégia Saúde da
Família.
D Nesse caso, os estagiários deveriam providenciar a remoção
imediata da criança, sem realizar qualquer tipo de intervenção ou
abordagem inicial.
E Se confirmada a ocorrência de depressão pós-parto, a equipe da
unidade de atendimento da estratégia saúde da família não poderá
acompanhar o caso, trata-se de um atendimento especializado de
alta complexidade para mãe e filho.
QUESTÃO 30

A O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é parte do SUS
e, assim como este, deverá ser descentralizado,
hierarquizado e regionalizado.
B O Sistema Nacional de Saúde implantado no regime militar
caracterizou-se pela hegemonia de uma burocracia técnica
que valorizava a expansão do número de leitos, o
fortalecimento da cobertura plena dos atendimentos
ambulatoriais, a vacinação de toda população e o incentivo
à pesquisa para melhoria da saúde pública.
C As reformas previdenciárias que ocorreram no Brasil
contribuíram para fortalecer a lógica privatista do SUS, seja
por meio da política regulatória, seja por alocação
programática na atenção primária.
D No governo de Itamar Franco, as taxas de habilitação
municipal ao SUS foram menores nos estados em que as
políticas pró-descentralização foram implantadas.
E O Programa Nacional de Estratégia de Saúde da Família,
proclamado no âmbito do Pacto pela Saúde, validou as
diretrizes constitucionais de prevenção à saúde e criou
especificações inovadoras, já que a experiência acumulada
anteriormente não subsidiou a regulação e validação das
estratégias pelos fóruns decisórios do SUS.

Acerca da vigilância sanitária e epidemiológica, assinale a opção
correta.
A O modus operandi da vigilância sanitária perpassa pela regulação
de subsídios, de educação em saúde e de publicidade, ao passo
que a vigilância epidemiológica atua em função das enfermidades,
na promoção de educação continuada e na garantia do sigilo das
informações relevantes.
B De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, vigilância sanitária consiste
em um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de
bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde. Embora o
conceito seja extenso, sua operacionalização contempla apenas o
controle preventivo junto aos serviços de saúde.
C A análise sistemática das informações notificadas no lugar e
no tempo são dimensões suficientes para a elaboração do
planejamento e alocação de recursos com efetividade garantida à
saúde de determinada comunidade.
D Aos gestores municipais de saúde compete definir os mecanismos
e os fluxos de referência e de contrarreferência das ações de
vigilância e de assistência em saúde do trabalhador do SUS.
E O aumento do número de notificações nem sempre é condição
necessária para se confirmar a existência de uma epidemia.
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