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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01  

 

Disponível em <https://goo.gl/WLB116> . Acesso em: 16 out. 
2017 (com adaptações). 

O texto mostra uma conversa entre paciente e 
médico. Da análise do texto, infere-se que: 

a) O médico defende que o setor da saúde 
necessita de maiores planejamentos, de 
infraestrutura, de recursos materiais e de boa 
gestão. 

b) O paciente se queixa de problemas digestivos 
ocorridos com a falta de saneamento básico e a 
estrutura da saúde pública. 

c) O paciente compara seu problema digestório 
com a situação da saúde pública vivenciada 
pelos dois e a falta de medicamentos. 

d) O médico faz uma analogia entre a má gestão 
com o problema do paciente, devido a uma 
semelhança fonética entre as falas. 

 

 

 

QUESTÃO 02   

 

Disponível em <https://goo.gl/64yavZ> . Acesso em: 16 out. 
2017 (com adaptações). 

No Brasil, o saneamento é regulamentado pela 
Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007. Essa lei 
determina o Plano Nacional de Saneamento 
Básico e suas metas e diretrizes. Neste ano de 
2017, a lei do saneamento completou 10 anos. O 
gráfico apresenta a evolução do atendimento de 
água e esgoto, em média, em todo o país. Da 
análise do texto, infere-se que: 
 
 
 
 

a) O índice de esgoto passou de 42 em 2007 
para 50,3% em 2015, representando uma 
evolução de mais de 2 pontos percentuais ao 
ano. 
 

b) O serviço de atendimento de água passou de 
80,9 em 2007 para 83,3% em 2015, significando 
evolução de menos de 3 pontos percentuais em 
oito anos. 
 

c) Entre os anos de 2007 e 2015, as diferenças 
no atendimento à cobertura de água e esgoto 
foram excepcionais, com grandes variações de 
10 pontos percentuais. 
 

d) 50,3% da população recebem os serviços 
básicos de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto, manejo de resíduos 
sólidos e drenagem das águas pluviais. 
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QUESTÃO 03  

 

Disponível em < https://goo.gl/GF9V58> . Acesso em: 16 
out. 2017 (com adaptações). 
 

De acordo com a estrutura do texto e as 
informações nele apresentadas, sua principal 
função é: 

 

a) Entreter o leitor com a utilização de um tema 
engraçado sobre a vida cotidiana da maioria das 
pessoas. 
 

b) Agrupar informações explicativas por meio da 
integração de textos sintéticos e elementos 
gráfico-visuais. 
 

c) Apresentar, de maneira didática, a opinião de 
um especialista, com o uso de linguagem formal, 
a fim de convencer o leitor. 
 

d) Divulgar um produto e influenciar a opinião por 
meio de mensagens e imagens que despertam 
sentimentos, emoções e sensações. 

QUESTÃO 04  
 

1. Tenha determinação; 
2. Marque um dia para parar; 
3. Corte gatilhos do fumo; 
4. Escolha um método: abrupto ou gradual; 
5. Encontre substitutos saudáveis; 
6. Livre-se das lembranças do cigarro; 
7. Arrume apoio com amigos e família; 
8. Escolha a melhor alimentação; 
9. Procure apoio médico; 
10. Troque experiências em um grupo de apoio. 

Disponível em <https://goo.gl/JkfA7o> . Acesso em: 16 out. 
2017 (com adaptações). 

 

Qual título expressa melhor a forma escolhida 

pelo produtor do texto em análise na 

apresentação e exploração do tema? 

a) Dez dicas para parar de beber e melhorar a 
saúde. 
 

b) É preciso deixar de lado as lembranças do 
cigarro. 
 

c) Confira alguns passos para cessar o 
tabagismo. 
 

d) A rotina do dia a dia também pode influenciar 
no tratamento. 
 

Considere o texto seguinte para responder às 

questões de 5 a 10. 

A ESCOLHA DE REZENDE 

Já fazia alguns dias que Marcelo Rezende 

estava ofegante e com dores nas costas. Stress 

do trabalho frenético, pensava o apresentador da 

TV Record, que passava noventa minutos diários 

ao vivo à frente do programa policial Cidade 

Alerta. Em uma noite no início de maio, soou 

mais forte o sinal de que algo não corria bem. O 

ritual cotidiano de ir à adega particular, com 2000 

rótulos de vinho, sacar alguma garrafa nos nichos 

e servir-se de duas taças foi interrompido pelo 

paladar. O primeiro gole desceu mal pela 

garganta. Rezende ligou então para um amigo 

médico e agendou uma bateria de exames. O 

diagnóstico veio como sentença de morte: um 

avançado câncer no pâncreas, com metástase no 

fígado. A perspectiva era que a quimioterapia 

trouxesse sobrevida de até três anos, mas não 

cura. A primeira sessão no Hospital Israelita 

Albert Einstein foi penosa, pelos efeitos 

colaterais. E ele se recusou a ir às próximas. 

 O que aconteceu em seguida foi uma 

espiral de isolamento, apelos públicos de colegas 

para que voltasse ao centro médico e muitas 

especulações, até a morte do apresentador, no 

sábado 16, aos 65 anos. Por mais de quatro 

meses, ele se cercou de mistério sobre os 

tratamentos espirituais a que recorreu. Quanto 

mais fortes as críticas de amigos e familiares,  

mais se ilhava. Dizia que o pensamento negativo 

dissiparia as energias da recuperação. 
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Na busca natural por resposta na fé, Rezende 

chegou a encontrar-se com um bispo no Templo 

de Salomão, de Edir Macedo, dono da Record. 

Foi também com Geraldo Luís, colega de 

emissora, ao centro espiritual João de Deus, em 

Goiás. Ali, o médium lhe “revelou”: ele deveria se 

cuidar com o nutrólogo Lair Ribeiro, best-seller de 

livros de autoajuda nos anos 1990 e 2000. Nos 

últimos tempos, Ribeiro notabilizou-se na internet 

por propagar a dieta cetogênica (com restrição 

severa de carboidratos) como arma eficaz contra 

o câncer. “Todo paciente que fizer a dieta vai se 

beneficiar”, defende. Ribeiro é malvisto na 

comunidade médica. “O câncer de pâncreas 

metastático é agressivo e não há alimentação 

que possa melhorar ou piorar o prognóstico”, 

explica o cirurgião Ben-Hur Ferraz Neto. O perigo 

aparece quando se ignora o tratamento 

recomendado. Estudo da Universidade Yale com 

cânceres curáveis mostrou que pacientes em 

terapia alternativa têm 150% mais probabilidade 

de morrer. 

  (Veja, 27/09/2017, p. 68, com adaptações) 

QUESTÃO 05  
 

A respeito da opção mencionada em seu título, a 

reportagem se mostra: 

 

a) abertamente elogiosa aos métodos da 

medicina convencional para o tratamento do 

câncer. 
 

b) favorável, porém com restrições, à adoção de 

métodos alternativos para o tratamento do 

câncer. 
 

c) isenta, abstendo-se de apresentar argumentos 

desfavoráveis aos tratamentos alternativos. 
 

d) crítica quanto ao abandono do tratamento 

médico convencional por pacientes com câncer. 

 

 

 

 

QUESTÃO 06  
 

O texto é estruturado, principalmente, com base 

em elementos: 

 

a) descritivos, como evidencia a frequente 

caracterização de pessoas e lugares. 
 

b) narrativos, como evidencia a abundância de 

formas verbais e marcadores temporais. 
 

c) argumentativos, como evidencia a aberta 

expressão de opiniões a respeito do tema. 
 

d) expositivos, como evidencia a frequente 

citação de dados factuais e entes não ficcionais. 
 

QUESTÃO 07 
 

Em qual sentença ocorre a substituição correta 
da forma verbal grifada na primeira frase do 
texto: “Já fazia alguns dias que Marcelo Rezende 
estava ofegante e com dores nas costas.”? 

 

a) Já havia alguns dias que Marcelo Rezende 

estava ofegante e com dores nas costas. 
 

b) Já existia alguns dias que Marcelo Rezende 

estava ofegante e com dores nas costas. 
 

c) Já haviam alguns dias que Marcelo Rezende 

estava ofegante e com dores nas costas. 
 

d) Já faziam alguns dias que Marcelo Rezende 

estava ofegante e com dores nas costas. 
 

QUESTÃO 08 
 

A primeira sessão no Hospital Israelita Albert 

Einstein foi penosa, pelos efeitos colaterais. E ele 

se recusou a ir às próximas. A relação entre as 

duas frases é de: 

 

a) adição. 
 

b) oposição. 
 

c) proporção. 
 

d) causa/explicação. 
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QUESTÃO 09  
 

Ali, o médium lhe “revelou”: ele deveria se 

cuidar com o nutrólogo Lair Ribeiro, best-seller de 

livros de autoajuda nos anos 1990 e 2000. O uso 

das aspas, nesse trecho, pode ser explicado: 

 

a) pela inadequação do termo ao sentido em que 

é usado no texto. 
 

b) pela confirmação, no texto, do caráter 

revelatório da recomendação. 
 

c) pela desconfiança quanto ao caráter 

revelatório da recomendação. 
 

d) pelo fato de se tratar de uma citação literal. 
 

 

 

QUESTÃO 10  
 

Na frase “O perigo aparece quando se ignora o 

tratamento recomendado”, os termos grifados: 

a) apresentam problemas quanto à lógica, como 

inexatidão e/ou ambiguidade. 

 

b) se referem, respectivamente, à ocorrência do 

câncer e à medicina convencional. 

 

c) se referem, respectivamente, à piora do 

paciente e aos tratamentos alternativos. 

 

d) apresentam inadequação semântica quando 

se considera sua mútua relação no texto. 

NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11   
 

Seu colega de trabalho pediu que você o 
ajudasse a corrigir um documento de texto no 
OpenOffice Writer 4.1.3. Entretanto, você deseja 
que fiquem marcadas as alterações que fizer no 
texto, como: deixar sublinhados e em outra cor os 
novos textos inseridos; rasurados, porém visíveis, 
os textos apagados. Com o documento a ser 
editado aberto, qual procedimento você pode 
selecionar a partir da barra de menus para 
marcar as alterações conforme for editando o 
documento? 

 
a) Inserir -> Marcador. 
 
b) Editar -> Alterações -> Registro.  
 
c) Exibir -> Caracteres não imprimíveis. 
 
d) Formatar -> Autocorreção -> Ao digitar.  
 

 
QUESTÃO 12  

 

Seu colega de trabalho está utilizando o 
navegador Mozilla Firefox 52.4.0 e, ao clicar na 
opção “Arquivo” da barra de menu, visualiza a 
opção "Nova janela privativa". Ele então pede 
uma ajuda a você para explicar o que é essa 
opção. Sabendo que ela abre uma nova janela 
para navegação, é correto afirmar que, 
navegando por essa janela: 

 
a) Seu provedor não saberá quais páginas você 

visita. 

b) Não serão salvos seus downloads. 

c) Não serão salvas suas páginas visitadas. 

d) Sua navegação o torna anônimo na internet. 
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QUESTÃO 13  

 
Você deve fazer o controle de materiais utilizando uma planilha no OpenOffice Calc 4.1.3. Essa planilha é 

apresentada na figura a seguir: 

 

Com essa planilha, você deve inferir quais materiais devem ser comprados, respeitando a regra de que, 
caso a soma dos depósitos a e b apresentados pelas colunas B e C for menor do que o valor mínimo 
representado na coluna D, o respectivo material da linha da planilha deve ser comprado, tendo a sua 
situação na coluna E o valor "COMPRAR". Caso contrário, deve ter o valor "NÃO COMPRAR". Sendo 
assim, que fórmula você deve inserir na célula E2 para realizar a operação descrita? 
 

a) =SE(B2+C2<D2;"NÃO COMPRAR";"COMPRAR") 

b) =QUANDO(B2+C2<D2;"NÃO COMPRAR";"COMPRAR") 

c) =SE(SOMA(B2;C2)<D2;"COMPRAR";"NÃO COMPRAR") 

d) =QUANDO(SOMA(B2;C2)<D2;"COMPRAR";"NÃO COMPRAR") 

 

QUESTÃO 14  
 

Você está escrevendo um e-mail contendo quatro 
arquivos anexos, todos com as extensões 
originais (indicando corretamente o tipo do 
arquivo), sendo eles: arquivox.doc, arquivoy.mp3, 
arquivoz.exe, arquivok.png. Utilizando a sua 
conta no Gmail, ao tentar enviar o e-mail, a 
seguinte mensagem é mostrada: "Esta 
mensagem foi bloqueada porque o conteúdo dela 
apresenta um possível problema de segurança". 
Sabendo que alguns tipos de arquivos são 
bloqueados pelo Gmail para proteger você contra 
possíveis vírus e softwares maliciosos, qual o 
arquivo anexado à mensagem foi o responsável 
por esse bloqueio? 

 
a) arquivoz.exe. 

b) arquivox.doc. 

c) arquivok.png. 

d) arquivoy.mp3. 

 

QUESTÃO 15  
 

"WannaCry é um crypto-ransomware que afeta o 
sistema operativo Microsoft Windows. A sua 
difusão em larga escala iniciou-se em 12 de maio 
de 2017 por meio de técnicas de phishing, 
infectando mais de 230.000 sistemas." (fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/WannaCry, com 
adaptações) 

Uma forma de evitar que esse ransomware 
infecte o sistema operacional Windows 8 é: 

 
a) Execute o Scandisk como administrador do 

sistema. 

b) Faça constantemente o backup dos arquivos. 

c) Desabilite a visualização de arquivos ocultos e 

de sistemas. 

d) Mantenha o Windows atualizado ativando o 

Windows Update. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/WannaCry
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16  

A UNIFAL-MG é pessoa jurídica de direito 
público, em forma de autarquia de regime 
especial, vinculada ao Ministério da Educação, 
com autonomia didático-científica, administrativa, 
disciplinar, de gestão financeira e patrimonial, na 
forma da lei, regendo-se pela legislação federal 
vigente, por seu Estatuto, pelo Regimento Geral 
e pelas resoluções e normas internas. 

Segundo o estatuto da UNIFAL-MG, o órgão 
competente para exercer a fiscalização 
econômico-financeira da Instituição é: 
 

a) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE). 
 
b) Conselho de Curadores. 
 
c) Conselho Universitário (CONSUNI). 
 
d) Conselho de Integração Comunitária (CICOM). 
 

QUESTÃO 17  
 
A Lei nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, estabelece regras a respeito da 
competência exercida pelos órgãos 
administrativos e seu titular.  
 
Com relação à delegação de competência, no 
âmbito do processo administrativo na 
Administração Pública Federal, a Lei nº 9.784/99 
dispõe que: 

 

a) O ato de delegação é irrevogável pela 
autoridade delegante. 
 
b) A decisão de recursos administrativos pode ser 
objeto de delegação. 
 
c) A edição de atos de caráter normativo pode 
ser objeto de delegação. 
 
d) O ato de delegação e sua revogação deverão 
ser publicados no meio oficial. 

QUESTÃO 18  

Tício, servidor público federal, no exercício de 
suas funções, causou dano a terceiro. Para esse 
caso, a Constituição Federal de 1988 estabelece 
que: 

 
a) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
não responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, uma vez 
que a Administração Pública e seus agentes 
possuem imunidade em relação a danos contra 
terceiros. 
 
 

b) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, não 
sendo assegurado o direito de regresso contra o 
responsável. 
 
 

c) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
não responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, uma vez 
que a responsabilidade é exclusiva do agente 
responsável pelo dano. 
 
d) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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QUESTÃO 19  
 

Em relação à Lei nº 8.112/1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, pode-se afirmar corretamente que: 

 
a) A investidura em cargo público ocorrerá com a 
entrada em efetivo exercício das atribuições do 
cargo público ou da função de confiança no prazo 
de 15 dias. 
 

b) Ao entrar em exercício, o servidor público terá 
sua aptidão e capacidade avaliadas, nos 
seguintes fatores: assiduidade, disciplina, 
capacidade de iniciativa, produtividade, 
responsabilidade. 
 

c) A recondução é a reinvestidura do servidor 
estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens.  
 

d) A vacância do cargo público decorrerá de 
licença para tratar de interesses particulares, 
para desempenho de mandato classista. 

 

 

QUESTÃO 20  
 

No fim de semana prolongado, Samuel, servidor 
público, resolve utilizar o veículo oficial para um 
pequeno passeio com a namorada. De acordo 
com o Código Penal Brasileiro, Samuel praticou o 
crime de Peculato contra a Administração 
Pública.  
 
A pena a ser aplicada a Samuel será de: 
 

a) Reclusão de dois a oito anos e multa. 
 

b) Reclusão de dois a doze anos e multa. 
 

c) Detenção de três meses a um ano e multa. 
 

d) Detenção de quinze dias a um mês ou multa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21  
 
A limpeza é a etapa fundamental do 
processamento dos produtos de saúde. Sobre 
ela, é adequado afirmar que: 
 

a) Pode ser realizada pelo método manual, 
usando água, desinfetante e acessórios para 
limpeza, ou com o método automatizado de jato 
sob pressão. 

 

b) A desinfecção eficiente pode diminuir a carga 
de microrganismos em 99,99%, ou seja, redução 
de quatro logaritmos do bioburden, carga 
microbiana, presente no material. 

 

c) A presença de resíduos orgânicos e 
inorgânicos não compromete a eficiência da ação 
do agente desinfetante e esterilizante. 

 

d) Consiste na remoção de sujidades orgânicas e 
inorgânicas de sua superfície, reentrâncias, 
articulações, lumens e outros espaços internos. 
 

QUESTÃO 22  
 

A desinfecção de materiais consiste em processo 
de eliminação de microrganismos presentes nos 
produtos utilizados para assistência à saúde. 
Sobre esse procedimento, é adequado afirmar 
que: 
 

a) O objetivo é garantir o manuseio e a utilização 
segura do produto para saúde, de um paciente a 
outro, reduzindo os riscos de infecção. 
 
 

b) A desinfecção química manual deve ser a 
primeira opção para o processamento de 
produtos termossensíveis, em razão da  
complexidade do processo, havendo a toxicidade 
tanto para o profissional, como para o paciente e 
ambiente. 
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c) A desinfecção é classificada conforme seu 
espectro de ação, a desinfecção de baixo nível 
deve eliminar os microrganismos em forma 
vegetativa e alguns esporos. 
 

d) Os métodos de desinfecção podem ser: 
físicos, químicos e físico-químicos. Os físico-
químicos agem por ação térmica, como 
pasteurização e termodesinfecção. 

 

QUESTÃO 23  

A ética é um dos mecanismos de regulação das 
relações sociais do homem que visa garantir a 
coesão social e harmonizar interesses individuais 
e coletivos. Em razão disso, podemos afirmar que 
a ética: 
 

a) Investiga os valores, princípios e normas que 
regulam a conduta humana em suas relações 
sociais. 
 

b) Limita-se às regras de conduta humana no 
cotidiano. 
 

c) É um dos mecanismos de regulação das 
relações sociais do homem que visa garantir a 
coesão social e harmonizar interesses individuais 
e coletivos. 
 

d) Restringe-se ao modo de ser, costumes, 
conduta de vida. 
 

QUESTÃO 24  
 
A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do 
Meio Ambiente) número 005/1993 define 
resíduos sólidos como sendo resíduos nos 
estados sólido e semissólido que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de 
varrição. Existem várias classificações para os 
resíduos sólidos, sendo que os resíduos dos 
serviços de saúde são definidos como geradores 
todos os serviços relacionados com o 
atendimento à saúde humana ou animal, 
inclusive os serviços de assistência domiciliar e 
de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 
produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e 
serviços onde se realizem atividades de 
embalsamamento, serviços de medicina legal, 
drogarias e farmácias inclusive as de 
manipulação; estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na área da saúde, centro de controle de 
zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos, importadores, distribuidores 
produtores de materiais e controles para 
diagnóstico in vitro, unidades móveis de 
atendimento à saúde; serviços de acupuntura, 
serviços de tatuagem, dentre outros similares. De 
acordo com a RDC ANVISA (Resolução da 
Diretoria Colegiada - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) número 306/04 e Resolução 
CONAMA número 358/05, os resíduos dos 
serviços de saúde são classificados em cinco 
grupos: A, B, C, D e E. 
O grupo que corresponde aos resíduos com a 
possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características, podem apresentar risco de 
infecção é: 
 
 

a) Grupo A. 
 

b) Grupo B. 
 

c) Grupo C. 
 

d) Grupo D. 
 

QUESTÃO 25  
 
A dengue é uma doença febril aguda, que pode 
apresentar um amplo espectro clínico; é a mais 
importante arbovirose que afeta o homem, 
constituindo-se em sério problema de saúde 
pública no mundo. Ocorre e é disseminada 
especialmente nos países tropicais e 
subtropicais, onde as condições do meio 
ambiente favorecem o desenvolvimento e a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti e a 
transmissão se faz pela picada desses mosquitos 
infectados. O vetor é o único elo vulnerável da 
cadeia de transmissão da doença; assim, o 
controle da incidência de dengue está centrado 
na redução da densidade de infestação dos seus 
vetores. 

É medida de prevenção e controle da dengue: 
 
a) Estimular o uso de analgésicos e de 
antitérmicos, em especial o ácido acetilsalicílico 
(AAS) e seus derivados, com o intuito de 
propiciar o desenvolvimento do sistema imune da 
pessoa. 
 

b) Informar a população sobre os locais com 
maior concentração de mosquitos ou casos da 
doença para que essas pessoas possam habitar 
nestes locais. 
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c) Utilizar poucas roupas ou roupas curtas para 
que aumente a exposição da pele durante o dia, 
e, assim, ocorra a proteção da pele mediante o 
contato com a radiação solar. 
 
 

d) Realizar atividades de educação em saúde e 
mobilização social, como divulgação de 
informações gerais sobre a doença. 
 

QUESTÃO 26  

A intervenção nutricional tem como objetivos 
gerais a prevenção primária e secundária da HAS 
e como objetivos específicos a redução dos 
níveis pressóricos, manutenção do peso corporal, 
adequação do consumo energético e de macro e 
micronutrientes, valorização de hábitos e da 
cultura alimentar, alimentação saudável e 
prevenção de agravos vinculados aos hábitos e 
padrões alimentares. 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 
37, que trata das estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica, a hipertensão 
arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados 
de pressão arterial (PA), sendo que o estilo de 
vida é um dos maiores responsáveis pela 
patogenicidade e alta prevalência da doença. 
Neste sentido, a população deve ser educada 
para uma vida saudável, por meio da alimentação 
adequada e prática regular de atividade física, 
sendo que os fatores de risco para o aumento da 
PA se relacionam à (ao): 

 

a) Consumo excessivo de gordura, sal, alimentos 
industrializados e uso abusivo de bebidas 
alcoólicas. 
 
 

b) Atividade física regular, 5 vezes por semana, 
no mínimo 30 minutos por dia. 
 
 

c) Carência de consultas médicas mensais com 
cardiologista e endocrinologista. 
 
 

d) Falta de consultas médicas, pelo menos a 
cada 6 meses com médico clínico, 
endocrinologista e cardiologista. 
 

 

 

QUESTÃO 27  
 

O diabetes tipo 2 abrange cerca de 90% dos 
casos de diabetes na população, e o diabetes 
tipo 1 responde por 8% da população. Neste 
sentido, compreender como a doença ocorre no 
organismo auxilia nas medidas de prevenção 
adotadas pela equipe de saúde. 

A diabetes mellitus é um “transtorno metabólico 
de etiologias heterogêneas, caracterizado por 
hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de 
carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de 
defeitos da secreção e/ou da ação da insulina”, 
segundo os Cadernos de Atenção Básica nº 36, 
sendo classificada em diabetes gestacional, 
diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes 
mellitus tipo 1 é mais bem caracterizada por: 
 
a) Longa história de excesso de peso. 
 

b) Deficiência absoluta da insulina. 
 

c) História de hiperglicemia assintomática. 
 

d) Baixo risco de ocorrência da cetoacidose. 
 

QUESTÃO 28  
 
O agente de saúde deve ter o conhecimento das 
formas de transmissão do HIV, evitando 
informações errôneas e preconceituosas à 
população. Atualmente não se fala mais em 
grupo de risco, sendo que toda a população está 
sujeita a pegar a doença, dependendo do seu 
comportamento de risco, como por exemplo, 
abolição do uso de camisinha nas relações 
sexuais. 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 
atualmente denominadas Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST), são doenças que passam 
de uma pessoa para outra, responsáveis por 
esterilidade, aborto, nascimento de bebês 
prematuros, deficiência física ou mental dos 
bebês, entre outros. O Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) é o agente etiológico da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Dessa 
forma, o HIV é transmitido por meio de: 
 
a) Contato direto com saliva, suor, lágrimas, 
espirro ou urina de pessoas contaminadas com o 
vírus. 
 
 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – Auxiliar de Saúde  

Edital nº 132/2017 
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________Auxiliar de Saúde 10 

 
b) Sangue contaminado, relações sexuais 
desprotegidas e por transmissão vertical (da mãe 
contaminada para o feto) no parto e 
amamentação. 
 
c) Visitas a pessoas contaminadas, por meio do 
abraço, beijo, aperto de mão e gotículas de saliva 
expelidas por vias aéreas superiores. 
 
d) Uso comunitário e por longo tempo de 
piscinas, roupas de banho (como toalhas, por 
exemplo), sabonetes, lençóis e vaso sanitário. 
 

QUESTÃO 29  

 

Lançada em 2003, A Política Nacional de 
Humanização (PNH) – Humaniza SUS busca por 
em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos 
modos de gerir e cuidar. Por humanização, 
entende-se a valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde: 
usuários, trabalhadores e gestores. A partir da 
análise dos problemas e dificuldades em cada 
serviço de saúde e tomando por referência 
experiências bem-sucedidas de humanização, a 
PNH tem sido experimentada em todo o País. 
Existe um SUS que dá certo, e dele partem as 
orientações da Política Nacional de 
Humanização, traduzidas em seu método, 
princípios, diretrizes e dispositivos. 

Qual é afirmação correta em relação ao 
Humaniza SUS? 
 
a) A escuta qualificada oferecida pelos 
trabalhadores às necessidades do usuário 
possibilita garantir o acesso oportuno desses 
usuários a tecnologias adequadas às suas 
necessidades, ampliando a efetividade das 
práticas de saúde.  
 

b) É importante dar visibilidade à experiência dos 
trabalhadores, apostar na sua capacidade de 
analisar, definir e qualificar os processos de 
trabalho, sem envolvimento nos espaços 
coletivos de gestão. 
 

c) A fragmentação do conhecimento e das ações 
de saúde permite o enriquecimento dos 
diagnósticos e favorece a percepção dos afetos 
em diferentes clínicas, compromissado com a 
saúde dos usuários. 
 

d) O grupo gestor deve definir o projeto 
arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços 
de acordo com as necessidades de usuários e 
trabalhadores de cada serviço, uma vez que 
pode melhorar o trabalho em saúde. 
 

QUESTÃO 30  
 
A empatia pode ser definida como a capacidade 
de tentarmos perceber o mundo e as coisas da 
mesma forma que o outro, sem perdermos a 
própria identidade. Acrescenta-se também, nas 
relações interpessoais, que, para conseguir 
desenvolver uma atitude de aceitação por outra 
pessoa, em primeiro lugar, é preciso aceitar-se 
como pessoa, compreendendo as próprias forças 
e fraquezas. Nós podemos errar, mas precisamos 
reconhecer e aprender com esses erros. O 
esforço dirigido para a compreensão de si 
mesmo e do outro é uma necessidade vital para 
o profissional de saúde. 
Qual afirmação está inadequada quanto à 
comunicação interpessoal? 
 

a) O fato de termos razão não significa que 
somos donos de toda verdade. 
 

b) Os comportamentos devem ser relatados sem 
julgamentos ou generalizações. 
 

c) Chamar a pessoa pelo apelido aproxima a 
comunicação com o outro.  
 

d) Deve-se verbalizar quando concordar com o 
que está sendo falado por outra pessoa. 
 

QUESTÃO 31  
 
A UNIFAL-MG, ao realizar procedimento 
licitatório para a aquisição de um determinado 
bem, com valor estimado em R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), utilizou a modalidade 
denominada convite. De acordo com a Lei nº 
8.666/93, qual é a afirmação correta em relação a 
essa modalidade de licitação? 
 
a) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 5 (cinco) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 
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b) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
desde que cadastrados, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 5 (cinco) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 
 
c) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 
 
d) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
desde que cadastrados, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 
QUESTÃO 32  

 
Segundo a Agenda Ambiental na Administração 

Pública, A3P é um programa que busca 

incorporar os princípios da responsabilidade 

socioambiental nas atividades da Administração 

Pública, por meio do estímulo a determinadas 

ações que vão, desde uma mudança nos 

investimentos, compras e contratações de 

serviços pelo governo, passando pela 

sensibilização e capacitação dos servidores, pela 

gestão adequada dos recursos naturais utilizados 

e resíduos gerados, até a promoção da melhoria 

da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

De acordo com o referido documento, a 
A3P foi estruturada em cinco eixos temáticos 
prioritários. Quais são eles? 
 

a) Uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, 
qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
economia na capacitação dos servidores e 
licitações sustentáveis. 
 
b) Uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, 
qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
sensibilização e capacitação dos servidores e 
licitações sustentáveis. 
 
c) Uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, 
diminuição do quadro de servidores, 
sensibilização e capacitação dos servidores e 
redução de procedimentos licitatórios. 
 

d) Uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, 
qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
sensibilização e capacitação dos servidores e 
redução de procedimentos licitatórios. 
 

QUESTÃO 33  
 
Mévio, servidor público federal, comete ato de 
improbidade administrativa que causa Prejuízo 
ao Erário. Independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, Mévio está sujeito às 
seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do fato: ressarcimento integral do 
dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 
anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de cinco anos. 

Com referência à improbidade 
administrativa, tendo em vista o disposto na Lei 
n.º 8.429/92, é correto afirmar que: 
 
a) A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento do 
agente público do exercício do cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração, quando 
a medida se fizer necessária à instrução 
processual. 
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b) A aplicação das sanções previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa depende da 
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de 
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas.  
 
c) A perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos só se efetivam com a publicação 
da decisão administrativa. 
 
d) A aplicação das sanções previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa depende da efetiva 
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo 
quanto à pena de ressarcimento. 

 
QUESTÃO 34  

Caio, servidor público federal, ao redigir uma 
comunicação oficial deve levar em consideração 
o que está disposto no Manual de Redação da 
Presidência da República. Segundo o Manual, a 
redação oficial deve caracterizar-se pela:  

a) Impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 
 
b) Pessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, redundância, formalidade e 
uniformidade. 
 
c) Pessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 

d) Impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, redundância, informalidade e 
uniformidade. 

 

QUESTÃO 35  

Semprônio, servidor público federal e gestor de 
um dos Setores da Universidade Federal de 
Alfenas, pretende remeter uma comunicação 
oficial a uma unidade administrativa do mesmo 
órgão que exerce suas atribuições, ou seja, uma 
comunicação eminentemente interna. No 
presente caso, a referida comunicação será 
empregada para tratar de assunto meramente 
administrativo.  

 

Considerando que a tramitação desta 
comunicação deve pautar-se pela rapidez e pela 
simplicidade de procedimentos burocráticos, o 
expediente adequado a ser utilizado por 
Semprônio, segundo o Manual de Redação da 
Presidência da República, é:  

 
a) Aviso. 
 
b) Ofício. 
 
c) Carta. 
 
d) Memorando. 
 

QUESTÃO 36  
 
De acordo com o Regimento Geral da 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, 
os órgãos de Apoio à Reitoria são: 

 
a) Gabinete, Secretaria Geral, Assessorias e 
Comissões. 
 
b) Departamento de Registros Gerais e Controle 
Acadêmico, Centro de Educação Aberta e a 
Distância, Unidades Acadêmicas. 
 
c) Ouvidoria, Núcleo de Tecnologia da 
Informação, Museus, Sistema de Bibliotecas. 
  
d) Agência de Inovação e Empreendedorismo, 
Biotério Central, Núcleo de Divulgação e Difusão 
Cultural Científica. 
 

QUESTÃO 37  
 
A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, prevê que é impedido de atuar 
em processo administrativo o servidor ou 
autoridade que: 
 
a) Prestar as informações que lhe forem 
solicitadas. 
 
b) Não agir de modo temerário. 
 
c) Expor os fatos conforme a verdade. 
 
d) Tiver interesse direto ou indireto na matéria. 
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QUESTÃO 38  
 
A UNIFAL-MG realizou concurso público para 
provimento de cargo Técnico-Administrativo, 
Nível E. Foram classificados os seguintes 
candidatos:  

Josefina, brasileira, solteira, nascida em 
18/04/1999, com Ensino Médio completo. 

Josivaldo, brasileiro, casado, nascido em 
27/03/1972, com Ensino Superior completo. 

De acordo com a Lei nº 8.112/90, tendo sido 
convocado(a), qual candidato(a) estará 
impedido(a) de assumir o cargo? 
 
a) Josefina, pois tem a idade inferior a 21 anos. 
 
b) Josivaldo, pois não possui a escolaridade 
exigida. 
 
c) Josivaldo, pois deixou de votar nas eleições 
passadas. 
 
d) Josefina, pois a Junta Médica diagnosticou 
que ela tem diabetes. 
 

QUESTÃO 39  
 
De acordo com o Título II do Regimento Geral, a 
UNIFAL-MG tem como um dos princípios o(a): 
 
a) Realização de atividades de pesquisa, 
extensão e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 
inovação. 

 
 
 
b) Desenvolvimento integral da pessoa humana, 
visando à promoção do seu bem-estar físico, 
emocional e social. 
 
c) Formação de pessoas para o exercício 
profissional nas diferentes áreas do 
conhecimento, aptas para a inserção nos 
diversos campos de atuação. 
 
d) Promoção do sentimento de solidariedade 
entre as pessoas, buscando soluções para a 
melhoria da qualidade de vida do ser humano e 
de sua integração com o meio ambiente. 

 

QUESTÃO 40  
 
Acerca das concessões do servidor público, 
regido pela Lei nº 8.112/1990, é facultado 
ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo em 
função de: 
 

 
a) Doação voluntária de sangue – 1 (um) dia. 
 
b) Casamento – 5 (cinco) dias. 
 
c) Falecimento do cônjuge – 7 (sete) dias.  
 
d) Licença para tratamento da saúde – 15 dias.  
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GABARITO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

 

NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

11  

12  

13  

14  

15  

 

LEGISLAÇÃO 

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 

 

 

 

 

Sr(a) Candidato(a): 

Utilize esta folha APENAS para transcrever suas 

respostas. 

Qualquer outra anotação nesta folha impedirá que você 

a leve consigo. 


