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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas,
sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Saúde Pública e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1
(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado
à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do
recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início
de aplicação das mesmas.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão publicados no quadro de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII,
nº 50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos
endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no
1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
O CELULAR É O FIM DA POBREZA
A popularização do telefone celular está ajudando a reduzir o fosso existente entre ricos e pobres. Nos países em desenvolvimento é caminho para fugir
da pobreza. Como? Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos
de aquisição registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os serviços de comunicação – fez a telefonia móvel ficar mais barata do que
a fixa, facilitando o acesso das pessoas que vivem em áreas distantes dos grandes
centros urbanos. “O celular é mais rápido e custa menos ao dispensar a instalação
de cabos para conexão”, informa o relatório. “Nas contas pré-pagas o sistema de
cobrança, por ser descomplicado, torna-se democrático.”
Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas
famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um
aparelho portátil. Eles movimentam a conta pelo celular, tornando-o escritório ao
alcance da mão. Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular. Em
2007 o número saltou para 200 milhões. “Agricultores e pescadores na Índia e no
Senegal utilizam o telefone celular para obter informações sobre o tempo e preços
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praticados no mercado”, destaca o jornal senegalês Vanguard. “É recurso que
ajuda a tomar decisões sobre como, quando e a que preço vender os produtos.”
Em Kerala, na Índia, um grupo de pescadores passou a lucrar 9% a mais
com acesso ao celular. Agora eles pesquisam preços e conseguem negociar valores mais interessantes antes de despachar os lotes. O comerciante Ganesh Bicchwe, também indiano, investiu US$100 em 2005 para comprar um celular, aponta
a Business Week. O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção
ao ficar mais acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele
quando estava fora do escritório (que até então era a sua casa, alugada, diga-se
de passagem). Hoje o negócio fatura US$ 25 mil por ano. Em 2005 foram US$ 12
mil por ano. “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente revolucionária”, diz o New York Times.
Revista da Semana, 21 de abril de 2008.
QUESTÃO 01
Os trechos abaixo justificam as razões pelas quais se pode afirmar que o celular é
o fim da pobreza, EXCETO:

(A) “Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um
aparelho portátil”.
(B) “Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, tornase democrático”.
(C) “O comerciante Ganesh Bicchwe, também indiano, investiu US$100 em 2005
para comprar um celular, aponta a Business Week”.
(D) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição
registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os
serviços de comunicação – fez a telefonia móvel ficar mais barata do que a
fixa, facilitando o acesso das pessoas que vivem em áreas distantes dos grandes centros urbanos”.
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QUESTÃO 02
No trecho: “Nos países em desenvolvimento é caminho para fugir da pobreza”, é
CORRETO afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)

a popularização do telefone celular é caminho para reduzir a pobreza.
o caminho para fugir da pobreza são países em desenvolvimento.
o fosso existente entre ricos e pobres é caminho para fugir da pobreza.
para fugir da pobreza, é necessário viver em países em desenvolvimento.

QUESTÃO 03
Na Índia e no Senegal, os agricultores e pescadores utilizam o telefone celular para
obter informações sobre o tempo e preços praticados no mercado. Nessa prática,
o telefone celular ajuda a resolver o problema da pobreza, porque

(A) ao adquirirem celulares, os agricultores e pescadores poderão abrir uma
conta bancária.
(B) como os telefones celulares não necessitam de cabos para conexão, agricultores e pescadores podem utilizar os telefones celulares de onde estiverem.
(C) os agricultores e pescadores pesquisam preços e conseguem negociar valores mais interessantes antes de despachar os lotes.
(D) os agricultores e pescadores podem movimentar suas contas bancárias, sem
precisar parar suas atividades.
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QUESTÃO 04
“Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, torna-se
democrático.” A MELHOR explicação para esse trecho é

(A) as pessoas conseguem comprar créditos para celulares independente de
qualquer dificuldade que tenham em compras a prazo, pois não é necessário
apresentar carteira de trabalho. Isso faz com que o sistema seja considerado
democrático.
(B) como a pessoa compra os créditos, para assim poder usar o celular, ela compra a quantia que tem condições de pagar, o que faz o sistema ser democrático, já que é acessível para qualquer pessoa.
(C) pelo fato de o celular ser pré-pago, pessoas que não têm endereço fixo podem
ter acesso ao telefone, sem se preocupar como endereço para entrega da
conta.
(D) pode-se comprar celulares em qualquer loja e com um financiamento acessível a qualquer pessoa física.

QUESTÃO 05
“Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas famílias
pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um aparelho
portátil. Eles movimentam a conta pelo celular, tornando-o escritório ao alcance da
mão”. Nesse trecho, o escritório é

(A)
(B)
(C)
(D)

a aquisição de um aparelho portátil.
a conta.
o celular.
o sistema bancário.
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QUESTÃO 06
As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EXCETO em:

(A) “’A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente
revolucionária’, diz o New York Times”. (aumento)

(B) “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais
acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele quando estava fora do escritório (que até então era a sua casa, alugada, diga-se de
passagem)”. (que se pode comprar ou possuir)
(C) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição
registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os
serviços de comunicação”. (pôr sob responsabilidade de empresa particular)
(D) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição
registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os
serviços de comunicação”. (venda)

QUESTÃO 07
Os termos destacados exercem a função de adjuntos adverbiais, EXCETO em:

(A) “[...] muitas famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da
aquisição de um aparelho portátil”.
(B) “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente revolucionária”.
(C) “Em 2006, a África tinha 50 milhões de usuários de celular”.
(D) “Hoje o negócio fatura US$ 25 mil por ano”.
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QUESTÃO 08
Há objeto direto, EXCETO em:

(A) “A popularização do telefone celular está ajudando a reduzir o fosso existente entre ricos e pobres”.

(B) “Eles movimentam a conta pelo celular [...]”.
(C) “Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular”.
(D) “Em 2007 o número saltou para 200 milhões”.
QUESTÃO 09
O sujeito dos verbos destacados está corretamente identificado entre parênteses,
EXCETO em:

(A) “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente revolucionária”. (A possibilidade de proliferação dos telefones celulares)
(B) “Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular”. (Em 2006 a África)
(C) “Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, tornase democrático”. (o sistema de cobrança)
(D) “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais
acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele [...]”. (O objetivo)
QUESTÃO 10
Em: “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais
acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele [...]”, o verbo destacado está flexionado no

(A)
(B)
(C)
(D)

pretérito imperfeito do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.
futuro do presente do indicativo.
futuro do pretérito do indicativo.
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA
QUESTÃO 11
A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade/custo se traduz nas seguintes atribuições, segundo a NOAS 01/02 (Norma
Operacional de assistência à Saúde/SUS):
(A) Definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências internacionais.
(B) Definição de normas internacionais.
(C) Definição do elenco de procedimentos de alta complexidade.
(D) Financiamento dos profissionais.
QUESTÃO 12
Sobre a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, NÃO é correto afirmar:
(A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
(B) Foi decretada pelo Congresso Nacional.
(C) Foi sancionada pelo Presidente da República em exercício na época.
(D) Não dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde.
QUESTÃO 13
Sobre a disposição preliminar da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são
verdadeiras as seguintes afirmativas, EXCETO:
(A) Esta lei regula as ações de saúde em todo o território nacional.
(B) Esta lei regula as ações de saúde somente executadas por instituições públicas.
(C) Esta lei regula as ações e serviços de saúde.
(D) Esta lei regula as ações executadas em caráter permanente ou eventual.
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QUESTÃO 14
Sobre a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto afirmar, EXCETO:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação exclusiva dos gestores, para avaliar a situação de saúde.
(B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde.
(C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências.
(D) O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as duas instâncias colegiadas.

QUESTÃO 15
Segundo a Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar:
(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença.
(B) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do
Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
(C) O Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado exclusivamente com recursos do orçamento de seguridade social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
(D) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde não poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público.
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QUESTÃO 16
Considerando as doenças evitáveis pela vacinação, reforça-se a importância do
PNI (Programa Nacional de Imunização) que, atualmente, tem mais de 30 anos,
mas tem ainda como objetivo contribuir para
(A) a erradicação da poliomielite que, atualmente, tem afetado inúmeras pessoas.
(B) a erradicação de outros agravos de grupos específicos, como hepatite A, em
crianças da raça negra.
(C) a erradicação dos agravos provocados por animais peçonhentos (serpentes,
aranhas e escorpiões).
(D) o controle ou a erradicação do tétano neonatal e acidental.
QUESTÃO 17
Doença infecciosa febril aguda, seguida de cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos,
cujo agente etiológico é um vírus (Arbovírus).
A doença cuja sinonímia é febre de quebra de ossos e que se refere à citação
acima é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cólera.
Dengue.
Febre amarela.
Giardíase.

QUESTÃO 18
Doença viral que se caracteriza por febre baixa, exantema maculopapular, que se
inicia na face, no couro cabeludo e no pescoço, espalhando-se para o tronco e os
membros, com enfartamento de gânglio, geralmente precedendo o exantema, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Varicela.
Sarampo.
Rubéola.
Psitacose.
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QUESTÃO 19
Dentre as diretrizes a que se referem o artigo “As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes...”. citado segundo a
Constituição Federal de 1988 em seu título VIII, capítulo II, seção II, art. 198, encontram-se, EXCETO:
(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
(B) Descentralização, com direção única, em cada esfera de governo.
(C) É vedada a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições
privadas sem fins lucrativos.
(D) Participação da comunidade.
QUESTÃO 20
Segundo definição emanada da NOAS 01/2002, o controle e a avaliação a serem
exercidos pelos gestores do SUS compreendem, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A centralização do faturamento no poder executivo.
A condução de processos de compra e contratualização de serviços.
O cadastramento de serviços.
O conhecimento global dos estabelecimentos de saúde localizados em seu
território.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Sobre a prevenção e o tratamento das úlceras por pressão, tão comuns em pacientes acamados, estão corretas as seguintes intervenções do cuidador, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Evitar mudanças de decúbito.
Hidratar a pele com óleos naturais, e ou cremes à base de ureia.
Usar colchão piramidal (caixa de ovo).
Usar coxins para aliviar as áreas de pressão.

QUESTÃO 22
Com relação à biossegurança, conjunto de ações voltadas para prevenir ou minimizar os riscos para profissionais que trabalham com materiais biológicos, é correto afirmar, EXCETO:
(A) O conhecimento das vias de transmissão dos agentes etiológicos é de suma
importância para a escolha do tipo de precaução e, assim, prevenir a disseminação de doenças.
(B) Precauções de transmissão aérea são aquelas indicadas para pacientes com
infecção suspeita ou confirmada por micro-organismos transmitidos por gotículas.
(C) Precauções padrão são aquelas aplicadas para todo e qualquer paciente, independentemente do diagnóstico estabelecido ou presumido estado de infecção.
(D) São considerados Equipamentos de Proteção Individual: luvas, máscaras,
óculos de proteção, capotes e aventais.
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QUESTÃO 23
A aferição dos sinais vitais é um parâmetro importante para avaliar as condições
gerais do paciente. Com relação ao pulso, é CORRETO afirmar:
(A) A frequência do pulso não é afetada por alterações nos demais sinais vitais.
(B) Ao se verificar o pulso periférico, é possível detectar a frequência e o volume
do mesmo, sendo que o ritmo só pode ser detectado em pulso central.
(C) O ritmo do pulso refere-se ao padrão das pulsações e das pausas entre elas.
(D) São locais de escolha prioritários, para verificação de pulso periférico, as artérias: temporal, carótida e tibial posterior.

QUESTÃO 24
Quanto à administração de dietas por sondas, é CORRETO afirmar:
(A) A administração de dieta por sonda deve ser instituída sempre que o paciente
não consiga se alimentar por conta própria.
(B) A manutenção da permeabilidade de uma sonda pode ser afetada pela composição da dieta, pela administração de medicamentos, pela presença de estase, devendo a prevenção de obstrução fazer parte dos cuidados ao paciente.
(C) Após a administração de cada dieta, a ponta da sonda deve ser mergulhada
num copo de água.
(D) O volume de estase (vômito/refluxo gástrico) presente não acarreta necessidade de redução do volume de dieta a ser infundido em cada horário.
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QUESTÃO 25
Segundo a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, estão corretas as afirmativas, EXCETO:
(A) Alunos com deficiência física, visual e auditiva não costumam representar um
problema para a aprendizagem e devem ser matriculados junto com as crianças da mesma idade.
(B) Alunos com deficiência têm direito a um cuidador, que deve participar das reuniões sobre o acompanhamento da aprendizagem.
(C) As escolas devem disponibilizar para estudantes cegos, adaptações como
uma prova em braile, por exemplo.
(D) Para crianças com transtorno do espectro autista deve ser garantido instrutor,
tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete, bem como de monitor e cuidador.

QUESTÃO 26
Segundo a Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar:
(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença.
(B) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
(C) O Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado exclusivamente com recursos do orçamento de seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
(D) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde não poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público.
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QUESTÃO 27
É atribuição do SUS a fiscalização dos seguintes itens, segundo o artigo 200 da
Constituição Federal de 1988, EXCETO:
(A) Da execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
(B) Da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
(C) De alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano e animal.
(D) De procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

QUESTÃO 28
É verdadeiro sobre a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, EXCETO:
(A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
(B) Foi decretada pelo Congresso Nacional.
(C) Foi sancionada pelo Presidente da República em exercício na época.
(D) Não dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde.

QUESTÃO 29
Sobre a disposição preliminar da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são
verdadeiras as seguintes afirmativas, EXCETO:
(A) Esta lei regula as ações de saúde em todo o território nacional.
(B) Esta lei regula as ações de saúde somente executadas por instituições públicas.
(C) Esta lei regula as ações e serviços de saúde.
(D) Esta lei regula as ações executadas em caráter permanente ou eventual.
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QUESTÃO 30
É verdadeiro sobre a Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, EXCETO:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com a representação exclusiva dos gestores, para avaliar a situação de saúde.
(B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde.
(C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências.
(D) O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as duas instâncias colegiadas.
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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