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• Este caderno contém 50 (cinquenta) questões todas de múltipla escolha. Confira a numeração das
questões e o número de páginas, antes de responder a prova. Em caso de falhas na impressão ou
falta de alguma questão, solicite imediata substituição do Caderno.
• Cada questão de múltipla escolha contém apenas uma alternativa correta.
• Preencha, na Folha de Respostas, o espaço correspondente à alternativa escolhida, utilizando preferencialmente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
• Não é permitida a utilização de nenhum material para anotação do GABARITO que não seja o fornecido pela COMPROV.
• Durante a prova o candidato não deverá comunicar-se com outros candidatos.
• A duração da prova e de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha
de Respostas.
• O candidato será avisado de que o tempo de prova estará chegando ao final, quando faltarem 30
(trinta) minutos.
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• Deixar o local de prova com seu gabarito, no mínimo, após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos
do início da prova;
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções ou
na folha de respostas poderá implicar na anulação da prova do candidato.
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COMISSÃO DE PROCESSOS VESTIBULARES - COMPROV
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CONCURSO PÚBLICO FEDERAL - UFCG 2016
Português
Leia o texto 1 e responda às questões de 01 a 07.
Texto 1
Mobilidade urbana no Brasil
Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, haja vista que
a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a
quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos.
Trata-se, também, de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em
problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas próprias cidades, a exemplo do aumento do problema
das ilhas de calor.
A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes
individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades
com a superlotação. Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve-se a, pelo menos, cinco fatores: má
qualidade do transporte público no Brasil; aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos; redução de impostos
por parte do Governo Federal sobre produtos industrializados (o que inclui os carros); concessão de mais crédito ao
consumidor; e, por fim, herança histórica da política rodoviária do país.
Entre as principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, estaria o
estímulo aos transportes coletivos públicos, através da melhoria de suas qualidades e eficiências e do desenvolvimento
de um trânsito focado na circulação desses veículos, e a diversificação dos modais de transporte. Ao longo do século
XX, o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros. A ideia é investir mais
nesses modos alternativos, o que pode atenuar os excessivos números de veículos transitando nas ruas das grandes
cidades do país.
De toda forma, é preciso ampliar os debates, regulamentando ações públicas para o interesse da questão, tais
como a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do Estatuto das Cidades, com ênfase na melhoria da
qualidade e da eficiência dos deslocamentos por parte das populações.
(PENA, Rodolfo F. Alves. "Mobilidade urbana no Brasil". Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mobilidade-urbanano-brasil.htm>. Acesso em 25/03/2016. Adaptado).

01 Analisando-se a estrutura do texto, conclui-se que se trata de um /uma:
a) Depoimento.
d) Artigo de opinião.

b) Debate.
e) Reportagem.

c) Notícia.

02 Segundo o texto, a mobilidade urbana é também um problema:
a) Político.

b) Ambiental.

c) Econômico.

d) Educacional.

e) Social.

03 Qual das alternativas NÃO apresenta uma causa para o aumento de transportes individuais?
a) Política ferroviária precária no país.
b) Aumento do poder de compra dos brasileiros.
c) Superlotação dos transportes coletivos.
d) Redução de impostos para compra de automóveis.
e) Construção de ciclovias para redução do tráfego.

04 Assinale a alternativa que apresenta, segundo o texto, soluções para o problema da mobilidade urbana:
a) Eficiência nas vias de circulação de veículos individuais e diminuição da concessão de créditos.
b) Melhoria de transportes alternativos individuais e livre circulação nas rodovias.
c) Melhoria de transportes coletivos públicos e diversificação de outros meios de locomoção.
d) Recuperação de ciclovias e pavimentação das ruas.
e) Recuperação de rodovias e de ruas das grandes cidades do país.
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05 O trecho “o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros” (3º §) significa
que o país priorizou o uso de
a) animais de carga.
b) transportes aéreos.
c) trens e metrôs.
d) carros, motos e ônibus.
e) embarcações marítimas.

06 A expressão “em detrimento de” estabelece, no texto, a relação de:
a) Ressalva.
b) Comparação.
c) Acréscimo.
d) Exemplificação.
e) Conclusão.

07 Considerando as relações sintáticas do fragmento “é preciso ampliar os debates” (4º §), pode-se afirmar que
ampliar os debates funciona como:
a) Adjunto adnominal.
b) Objeto indireto.
c) Predicativo.
d) Objeto direto.
e) Sujeito.

Texto 2
Leia o infográfico que segue e responda às questões de 08 a 10:

(Disponível em <http://www.webbikers.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/10/Screen-shot-2012-10-12-at-6.30.10-PM.png,>
Acesso em 26/03/2016).
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08 Que informação INCORRETA é dada a partir da leitura do infográfico?
a) A bicicleta é o transporte individual mais econômico, embora seja menos utilizado que o carro próprio.
b) O carro próprio é o meio de transporte mais caro e menos utilizado que o ônibus.
c) O ônibus é o meio de transporte mais utilizado e o mais econômico no Brasil.
d) O ônibus é o transporte coletivo mais utilizado no Brasil, mas não é o mais econômico se comparado aos individuais.
e) A motocicleta, embora seja um transporte individual mais econômico que o carro próprio, não é o mais utilizado no
Brasil.

09 A relação que se estabelece entre as informações do infográfico e as do texto 1 é de:
a) Contradição.
b) Reforço.
c) Negação.
d) Oposição.
e) Ilustração.

10 Sobre os títulos “Os meios de transporte mais utilizados no Brasil” e “Mobilidade urbana no Brasil”, é correto afirmar
que ambos são organizados por:
a) Frases.
b) Orações.
c) Períodos simples.
d) Períodos compostos por subordinação.
e) Períodos compostos por coordenação.
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Conhecimentos Básicos de Informatica
11 Sobre teclas de atalho no Excel 2013, marque a alternativa INCORRETA:
a) CTRL+3 - Aplica ou remove o sublinhado.
b) CTRL+M - Aplica o formato de número Geral.
c) CTRL+PgDn - Alterna entre separadores da folha de cálculo, da esquerda para a direita.
d) CTRL+SHIFT+% - Aplica o formato Percentagem sem casas decimais.
e) CTRL+SHIFT+# - Aplica o formato Data, com dia, mês e ano.
12 Sobre o LibreOffice 3.6, analise as afirmativas abaixo:
I – A função ARRED arredonda um número para o valor mais próximo até uma quantidade de dígitos definida pelo
usuário.
II – A função SINAL identifica se um número fornecido como argumento é positivo ou negativo.
III – A função ALEATÓRIO retorna um número qualquer entre 0 e 10 como resultado.
IV – A função TRANSPOR apresenta como resultado a matriz transposta de uma matriz inserida como argumento.
Estão corretas:
a) somente I.
b) somente I e II.
c) somente III e IV.
d) somente I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
13 No ambiente Linux, o comando $ ls:
a) Mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido.
b) Mostra o uso da memória.
c) Lista todos os arquivos do diretório.
d) Abre um arquivo.
e) Abre o explorador de informações.

14 Em uma instituição pública, é comum o servidor ter acesso a diversos sistemas de informação por meio de senhas.
São exemplos de senhas frágeis, EXCETO:
a) Nome do sistema operacional ou da máquina que está sendo utilizada.
b) Identificador do usuário (ID), mesmo que seus caracteres estejam embaralhados.
c) Números de telefone, de cartão de crédito, de carteira de identidade ou de outros documentos pessoais.
d) Letras seguidas do teclado do computador (QWERT, ASDFG, YUIOP).
e) Primeiros caracteres de frase significativa para o usuário, inserindo símbolos entre eles.

15 São exemplos de dispositivos de Entrada/Saída Mistos, EXCETO:
a) Modem.
b) TouchPads.
c) Placas de som.
d) Touch Screens.
e) Placas de captura de TV.
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Legislação
16 De acordo com o Estatuto da UFCG, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFCG respeitará
os seguintes princípios, EXCETO:
a) A dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
b) A natureza pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada, sendo de responsabilidade
da União a garantia de recursos para a manutenção da instituição.
c) A igualdade de acesso e de permanência na Instituição.
d) A transparência, a publicidade a probidade, a racionalidade, a impessoalidade, a eficiência e a regularidade nos atos
e na gestão de recursos da Instituição, com direito ao contraditório.
e) O compromisso com a ampliação do ensino público e gratuito, com padrão unitário de qualidade em todos os níveis.

17 Marque a alternativa INCORRETA quanto aos casos em que poderá ocorrer o afastamento do pessoal técnicoadministrativo, previsto no Regimento da UFCG :
a) Para capacitação em instituições nacionais ou estrangeiras.
b) Para prestação de colaboração técnica em atividades definidas com base em convênio específico.
c) Para colaboração temporária em outras instituições públicas;.
d) Para comparecer a eventos técnico-científicos e reuniões relacionadas com a sua atividade.
e) Para colaboração temporária em instituições privadas.

18 De acordo com a lei 8.112/90 marque a assertiva INCORRETA:
a) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
b) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
c) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
d) A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial.
e) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.

19 São requisitos de validade do ato administrativo:
a) Competência, conveniência, finalidade, motivo e objetivo.
b) Forma, competência, finalidade, motivo e objeto.
c) Imperatividade, competência, legitimidade, motivo e objeto.
d) Forma, competência, finalidade, oportunidade e objeto.
e) Oportunidade, objetivo, finalidade, imperatividade e motivo.

20 Não é considerado atributo do ato administrativo:
a) Presunção de legitimidade.
b) Finalidade
c) Imperatividade
d) Autoexecutoriedade
e) Tipicidade.

21 Indique qual a modalidade de licitação em que a ampla publicidade e universalidade são consideradas como suas
características intrínsecas:
a) Convite.
b) Concorrência.
c) Tomada de Preços.
d) Leilão.
e) Concurso.
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22 Marque a assertiva em que NÃO constitui forma de provimento de cargo público, nos termos da Lei nº 8.112/90:
a) Promoção.
b) Readaptação.
c) Transferência.
d) Aproveitamento.
e) Recondução.

23 De acordo com o que se encontra previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa correta:
a) A pena de morte não pode ser aplicada no Brasil, em nenhuma hipótese.
b) A pena de morte pode ser introduzida no Brasil por meio de emenda constitucional.
c) A pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada;
d) A pena de morte pode ser introduzida em processo de revisão constitucional.
e) A pena de morte pode ser aplicada no Brasil, em qualquer circunstância.

24 De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 são direitos sociais:
a) A educação, a saúde, a proteção à maternidade e à infância.
b) O trabalho, a previdência social, a anistia e o salário família.
c) A moradia, o lazer, a segurança e o habeas corpus.
d) O salário mínimo, as férias e a assistência aos desamparados.
e) A educação, a saúde, o mandado de segurança e a previdência social.

25 A observância da adequação e da exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento do seguinte
princípio da Administração Pública:
a) Publicidade.
b) Moralidade.
c) Legalidade.
d) Proporcionalidade.
e) Impessoalidade.
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Politica Pública de Educação
26 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n. 9394/96) é dever do Estado para
com a educação escolar pública:
a) Garantir ensino fundamental, obrigatório e gratuito, para aqueles que estão na idade própria.
b) Garantir vaga na escola pública de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança que completar
3 anos.
c) Oferta de ensino noturno irregular, adequado às condições do educando trabalhador.
d) Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
e) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças pobres de 0 a 3 anos.

27 Considerando-se as propostas da política neoliberal para a educação:
I- Focalização e redução dos gastos públicos;
II- Aumento dos gastos públicos com a educação pública;
III- Privatização dos sistemas educacionais;
IV- Descentralização e redução das responsabilidades da União quanto à manutenção dos sistemas;
V- Estado como mero regulador e avaliador dos sistemas.
São corretas as seguintes afirmativas:
a) I, III, IV e V.

b) I, III e V.

c) II, IV e V.

d) II, III, IV.

e) I, II, III e IV.

28 A meta 4 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) tem por objetivo:
a) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino.
b) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
exclusivamente na rede regular de ensino.
c) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento em salas especiais e separados
dos demais alunos.
d) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
prioritariamente em estabelecimentos privados e conveniados.
e) Universalizar, para a população de zero a dezoito anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino.

29 Uma análise crítica acerca da concepção educacional presente no documento “Pátria Educadora”, publicado pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em abril de 2015, permite afirmar que tal documento:
a) Expressa um projeto progressista de educação voltado para a qualificação do ensino básico como obra de
construção nacional para enfrentar os problemas educacionais do século XXI.
b) Expressa uma perspectiva gerencial de educação, segundo a qual o ensino deve estar pautado pela eficiência, pela
eficácia, pela produtividade e pela responsabilização dos indivíduos, seguindo a lógica empresarial.
c) Estabelece princípios pertinentes para a educação, entre elas a de melhorar a qualidade da educação básica,
sugerindo que o Estado tenha maior responsabilidade nessa tarefa.
d) Estabelece a educação como prioridade nos investimentos do Estado, de modo que o país melhore sua posição nas
estatísticas oficiais e seja visto internacionalmente como Pátria Educadora.
e) Expressa o desejo dos movimentos dos educadores, de construir uma educação mais democrática e voltada para as
demandas da classe trabalhadora.
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30 Qual das seguintes alternativas expressa uma definição crítica acerca da atual política de construção de uma Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) que vem sendo encaminhada pelo Ministério da Educação?
a) Trata-se de uma proposta de unificação dos esforços de toda a rede pública de educação básica, para que a
educação escolar tenha a mesma qualidade de norte a sul do país.
b) Trata-se de uma proposta de organização da educação básica, já que a mesma não conta com nenhuma diretriz ou
parâmetro curricular nacional que oriente os professores e que garanta que os alunos das diferentes regiões do país
tenham acesso aos mesmos conhecimentos.
c) Trata-se de uma proposta de reformulação da educação básica em todo o país, que consiste em padronizar 60% dos
conteúdos a serem lecionados, a qual beneficiará, em grande medida, os grupos empresariais responsáveis pela
confecção de materiais didáticos a serem distribuídos às escolas de todo o país.
d) Não se trata de uma padronização dos conteúdos da educação básica, pois a Base Comum refere-se apenas a 60%
dos conteúdos a serem trabalhados, deixando os sistemas de ensino livres para escolher os demais 40%.
e) Trata-se de uma política que garante maior autonomia aos docentes sobre os conteúdos a serem lecionados, uma
vez que define previamente a maior parte dos conteúdos de cada área de ensino e estes devem somente aplicá-los
em suas aulas.
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Conhecimentos Específicos
31 O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser entendido, primordialmente, como uma “Política de Estado”,
materializada em 1988, na chamada Constituição cidadã, ao considerar a Saúde como um(a)
a) Dever do Estado.
b) Direito de cidadania.
c) Direito de Cidadania e um dever do Estado.
d) Política pública.
e) Direito à saúde.

32 O Sistema Único de Saúde (SUS) assume e consagra os princípios finalísticos da:
I – Universalidade.
II - Integralidade da atenção à saúde.
III – Igualdade.
IV – Equidade.
V – Solidariedade.
Verifica-se que estão corretos:
a) I, II e IV, apenas.
b) I, II e V, apenas.
c) II, III, IV e V, apenas.
d) II e IV, apenas.
e) III, IV e V, apenas.

33 As Redes de Atenção à Saúde (RASs), para serem efetivas, eficientes e de qualidade, devem estruturar-se com
base nos seguintes fundamentos, EXCETO,
a) Economia de escala.
b) Aporte de recursos.
c) Processos de substituição.
d) Integração horizontal, com desprezo à verticalização.
e) Territórios sanitários.

34 A atenção primária à saúde nas redes de atenção à saúde ampara-se com base em atributos e funções. Todavia,
quanto às funções é correto afirmar que são:
a) Resolubilidade, comunicação e integralidade.
b) Resolubilidade, comunicação e responsabilização.
c) Comunicação, integralidade e coordenação.
d) Integralidade, coordenação e longitudinalidade.
e) Primeiro contanto, responsabilização e focalização na família.

35 Entre as diversas estruturas criadas pelo Estado para tornar o Sistema Único de Saúde (SUS) uma realidade
citam-se: estruturas de caráter financeira, político-organizacional e territorial. Sendo que, a estruturação territorial
do SUS que vem sendo feita no Brasil, denomina-se:
a) Territorialização do atendimento à saúde.
b) Territorialização dos serviços em saúde.
c) Territorialização da estrutura da saúde.
d) Territorialização da saúde da família.
e) Territorialização da saúde.
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36 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) foram criados pelo Ministério da Saúde, visando ampliar à
capacidade de resposta à maior parte dos problemas de saúde da população na atenção básica. Os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família são equipes de:
a) Multiprofissionais.
b) Profissionais e comunidade.
c) Agentes governamentais, comunidade e profissionais.
d) Agentes de saúde.
e) Controle social.

37 Rede de Atenção à Saúde (RAS) ordenada pela Atenção Básica (AB) tende a ser:
a) Mais resolutiva e menos equitativa.
b) Menos resolutiva e mais equitativa.
c) Mais solidária.
d) Mais resolutiva e equitativa.
e) Mais abrangente.

38 O Auxiliar de Enfermagem atua no desempenho de tarefas inerentes aos cuidados com pacientes, podendo
efetuar registros e relatórios de ocorrências, com atenção às boas práticas, normas e procedimentos de
biossegurança.
Das ações a seguir algumas são de competência dos auxiliares de enfermagem:
I - Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.
II - Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.
III - Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança.
IV – Proibição na execução dos trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes.
V - Participar dos procedimentos pós-morte.
VI – Atuar na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
VII – Efetivar execução e assistência.
Verifica-se que estão corretos:
a) I, III, IV e VI, apenas.
b) I, II, III e V, apenas.
c) II, III, IV, V e VII, apenas.
d) IV, VI e VII, apenas.
e) II, IV, VI, apenas.

39 A limpeza e a desinfecção são elementos que convergem para a sensação de bem-estar, segurança e conforto
dos pacientes, profissionais e familiares nos serviços de saúde. Dentre os fatores que favorecem a contaminação do
ambiente dos serviços de saúde, cita-se:
I - Mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies.
II - Utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde.
III - Manutenção de superfícies úmidas ou molhadas.
IV - Condições ótimas de revestimentos das superfícies.
Verifica-se que está(ão) correto(s):
a) I e III, apenas.
b) I, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) II e IV, apenas.
e) III e IV, apenas.
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40 Agência Nacional de Vigilância Sanitária adota que:
“o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada
entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas”, define-se:
a) Limpeza.
b) Centro de material e esterilização.
c) Desinfecção.
d) Assepsia.
e) Barreira técnica.

41 Com relação à esterilização a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), preceitua que:
a) É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros.
b) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência.
c) É permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.
d) O ciclo para uso imediato deve ser monitorado por integrador ou emulador químico.
e) A água utilizada no processo de geração do vapor das autoclaves deve atender às especificações do fabricante da
autoclave.

42 Em 1998, a Portaria GM/MS nº 2.616 (Ministério da Saúde), definiu diretrizes e normas nacionais para a
implementação de ações de prevenção e controle de infecção hospitalar em serviços de saúde brasileiros. Para tanto
determinou a obrigatoriedade de criação de:
a) Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) nos hospitais federais.
b) Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em todos os hospitais do Brasil e Coordenações de Controle
de Infecção Hospitalar no âmbito da União, Estados e Municípios.
c) Coordenações de Controle de Infecção Hospitalar no âmbito dos hospitais estaduais e municipais.
d) Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em todos os hospitais do Brasil.
e) Coordenações de Controle de Infecção Hospitalar no âmbito da União, Estados e Municípios.

43 Um profissional Auxiliar de Enfermagem, no atendimento em saúde, se depara com um paciente apresentando
uma coleção de pus na derme e tecidos profundos adjacentes. O profissional, visando adotar o procedimento
adequado, conclui que o paciente apresentava um(a):
a) Furúnculo.
b) Carbúnculo.
c) Trauma abrasivo.
d) Abscesso.
e) Escarificação.

44 Com relação à limpeza de feridas é correto adotar os procedimentos a seguir, EXCETO,
a) A ferida não deve receber limpeza rigorosa no seu leito.
b) A ferida deve receber limpeza rigorosa no seu leito.
c) A ferida deve ser irrigada com soro fisiológico de leve pressão.
d) A ferida irrigada exige o uso de agulha calibre 12 e seringa de 20mL.
e) A referida submetida à limpeza tem as fontes de contaminação removidas.

45 “Procedimento de limpeza e cobertura de uma lesão, com o objetivo de auxiliar no tratamento da ferida ou prevenir
a colonização dos locais de inserção de dispositivos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos”, define-se como sendo:
a) Assepsia.

b) Cicatrização.

c) Tratamento.
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46 O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de natureza repetitiva e participativa em nível de execução,
envolvendo supervisão em processos de tratamento, cabendo-lhe especificamente, EXCETO:
a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
b) Executar ações de tratamento simples.
c) Dirigir órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde.
d) Prestar cuidados de higiene.
e) Cuidar do paciente.

47 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as “substâncias ou preparações destinadas à
higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso
comum e no tratamento da água”, denomina-se:
a) Produtos sanitários.
b) Saneantes domissanitários.
c) Produtos de limpeza e higiênicos.
d) Reagentes químicos.
e) Desinfetantes.

48 O transporte de alimentos, por exemplo, exige que seja feito em condições que protejam o produto da deterioração
ou contaminação e, por conseguinte, protejam a saúde daqueles que vão consumir. Neste sentido, são vários os riscos
que devem ser controlados pela Vigilância Sanitária, e conforme a sua fonte geradora a ANVISA estabelece em rol de
classificação. Sendo, assim, o tipo de risco iatrogênico é aquele que:
a) Decorre de tratamento médico e uso de serviços de saúde.
b) Relaciona-se aos processos de produção, substâncias, intensidades, carga horária, ritmo e ambiente de trabalho.
c) Referente ao consumo de água e de mananciais hídricos, esgoto, lixo, vetores e transmissores de doenças, poluição
do ar, do solo e de recursos hídricos, transporte de produtos perigosos.
d) Emana das atividades institucionais (exemplo de creches, escolas, clubes, hotéis, portos, aeroportos, fronteiras,
estações de transportes etc.).
e) Proveniente dos meios de transportes, alimentos, substâncias psicoativas, violências, grupos vulneráveis,
necessidades básicas insatisfeitas.

49 As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Das atribuições específicas, qual das ações a seguir não é
peculiar ao Auxiliar de Enfermagem:
a) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
b) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.
c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
d) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade.
e) Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.
50 Segundo o Ministério da Saúde, são objetivos gerais e específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Mulher, EXCETO:
a) Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos
legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e
recuperação da saúde em todo território brasileiro.
b) Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em
todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.
c) Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.
d) Violência doméstica e sexual.
e) Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas não evitáveis,
em alguns ciclos de vida, sem discriminação de qualquer natureza.
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