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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 Conheci-

mentos 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 qua-

dro 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. 

 

  

http://www.santaluzia.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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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 exis-

tente 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 privati-

zaram 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 valo-

res mais interessantes antes de despachar os lotes. O comerciante Ganesh Bic-

chwe, 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 potencial-

mente 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 fa-

mílias 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, torna-

se 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 gran-

des 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) a popularização do telefone celular é caminho para reduzir a pobreza. 

(B) o caminho para fugir da pobreza são países em desenvolvimento. 

(C) o fosso existente entre ricos e pobres é caminho para fugir da pobreza. 

(D) 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, agricul-

tores e pescadores podem utilizar os telefones celulares de onde estiverem. 

(C) os agricultores e pescadores pesquisam preços e conseguem negociar valo-

res mais interessantes antes de despachar os lotes.  

(D) os agricultores e pescadores podem movimentar suas contas bancárias, sem 

precisar parar suas atividades. 

 

 

 

 

 



 6 

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 com-

pra a quantia que tem condições de pagar, o que faz o sistema ser democrá-

tico, 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 acessí-

vel 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) a aquisição de um aparelho portátil. 

(B) a conta. 

(C) o celular. 

(D) o sistema bancário. 
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QUESTÃO 06  

 

As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EX-

CETO 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 es-

tava 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 re-

volucionária”. 

(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 exis-

tente 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 re-

volucionária”. (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, torna-

se 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 obje-

tivo) 

 

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 des-

tacado está flexionado no 

 

(A) pretérito imperfeito do indicativo. 

(B) pretérito perfeito do indicativo. 

(C) futuro do presente do indicativo. 

(D) 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 complexi-

dade/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 interna-

cionais. 

(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 sa-

úde.  

(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 públi-

cas. 

(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 ex-

clusiva 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 Po-

der 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 recur-

sos 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 pro-

cesso 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) Cólera. 

(B) Dengue. 

(C) Febre amarela. 

(D) 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) Varicela. 

(B) Sarampo.  

(C) Rubéola.  

(D) 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, en-

contram-se, EXCETO: 

 

(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem pre-

juízo 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) A centralização do faturamento no poder executivo. 

(B) A condução de processos de compra e contratualização de serviços. 

(C) O cadastramento de serviços. 

(D) O conhecimento global dos estabelecimentos de saúde localizados em seu 

território. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21  

 

O Programa de Saúde da Família estabelece vínculos de compromisso e de cor-

responsabilidade entre os serviços de saúde e a população. Esta relação só é 

possível porque: 

 

I. As unidades básicas de Saúde da Família são responsáveis por um deter-

minado território onde vive um número determinado de pessoas.  

II. A equipe realiza o diagnóstico da comunidade que está sob sua respon-

sabilidade a partir de pesquisa de opinião junto à comunidade.  

III. As famílias de baixa renda desse território são cadastradas pelas equipes 

de Saúde da Família e têm atendimento garantido. As famílias de renda 

mais alta são atendidas em casos agudos. 

IV. A equipe de saúde procura identificar quais são as pessoas ou famílias 

que precisam de atenção especial ou que estão sujeitas a situações de 

maior risco de adoecer ou morrer.  

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e IV.  

(B) I, II e III.  

(C) I, III e IV.  

(D) II, III e IV.  

 

QUESTÃO 22  

 

Um paciente de 55 anos, durante o exame clínico, apresentou lesão de cárie den-

tária em todos os primeiros e segundos molares. De acordo com a notação gráfica 

de dois dígitos, está CORRETA a seguinte sequência: 

 

(A) 15,14,25,24,34,35,45,44 

(B) 17,16,26,27,36,37,46,47 

(C) 53,52,63,62,73,72,83,82 

(D) 55,54,65,64,75,74,85,84 
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QUESTÃO 23  

 

É CORRETO afirmar que:  

 

(A) o controle químico de placa bacteriana feito por meio de enxaguatórios bucais 

é contraindicado em pacientes com deficiência motora. 

(B) o uso regular de enxaguatórios bucais substitui a escovação manual, com a 

vantagem de ser uma técnica mais rápida e isenta de efeito colateral.  

(C) a substância quimioterápica mais eficiente contra os microrganismos da placa 

bacteriana tem sido a clorexidina sob a forma de enxaguatório bucal. 

(D) lesões de cárie, quando iniciais, podem ser inativadas pela aplicação de ácido 

fosfórico, enxágue, secagem e, na sequência, aplicação tópica de flúor gel. 

 

QUESTÃO 24  

 

Através da história da higiene bucal, observamos que os motivos que levam os 

homens a fazer a limpeza dos dentes, desde os primórdios, são: a busca de aliviar 

o incômodo causado pelos restos de alimentos; a tentativa de se tornar mais sen-

sual através de um hálito perfumado; as exigências religiosas; a vaidade; o cuidado 

com a saúde corporal e a tentativa de evitar doenças bucais. 

 

PORQUE 

 

A noção de higiene como “a arte e a ciência que visam à preservação da saúde e 

prevenção da doença” parece estar presente em todas as culturas. As medidas de 

higiene variam de acordo com a época e com as características de cada socie-

dade. Assim, os cuidados corporais e o conceito de limpeza nem sempre foram os 

mesmos em todos os lugares e em todos os tempos. 

 

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa cor-

reta da I. 

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justifica-

tiva correta da I. 
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QUESTÃO 25  

 

É CORRETO afirmar que 

 

(A) a quantidade de pasta necessária para a obtenção do efeito do flúor depende 

do tamanho da escova, do tamanho do arco dentário e da idade do indivíduo. 

(B) o modo mais eficaz, seguro e prático de usar flúor no controle e tratamento 

das lesões de cárie são as aplicações tópicas com verniz fluoretado. 

(C) o uso regular de dentifrícios seria o método mais efetivo de colocar o flúor 

diretamente em contato com a superfície do dente, se a frequência de esco-

vação da população não fosse tão variável. 

(D) os dois dentifrícios mais utilizados são aqueles à base de fluoreto de sódio e 

o monofluorfosfato de sódio (MFP). 

 

 

 

 

QUESTÃO 26  

 

Os materiais a seguir podem ser utilizados como base para reconstrução de dentes 

a serem restaurados:  

 

I. Óxido de Zinco e Eugenol 

II. Polivinilpirolidona 

III. Fosfato de Zinco 

IV. Ionômero de Vidro 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III.  

(B) I, II e IV.  

(C) I, III e IV.  

(D) II, III e IV.  
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QUESTÃO 27  

 

Considerando a lavagem e o cuidado com as mãos, avalie as afirmativas: 

 

I. A lavagem básica das mãos deve ir além dos dedos, ampliando para as 

áreas de maior retenção de sujidade, tais como: região sob as unhas, la-

teral, palma e dorso das mãos, região do polegar e as pregas entre os 

dedos, porém sem ultrapassar o punho. 

II. É preconizado na lavagem de mãos, previamente à realização de procedi-

mentos cirúrgicos, o uso de escova macia ou esponjas embebidas em an-

tissépticos. 

III. A lavagem das mãos deve ser feita em uma pia distinta daquela usada 

para a lavagem do instrumental. 

IV. Caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante o procedimento 

clínico, elas deverão ser removidas imediatamente, e as mãos, escrupulo-

samente lavadas e novamente enluvadas, antes de completar o procedi-

mento. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas.  

(D) I, II, III e IV.  
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QUESTÃO 28  

 

Analise as seguintes afirmativas 

 

I. Objetos perfurocortantes, como agulhas de anestesia e sutura, lâminas 

de bisturi, limas e outros assemelhados, devem ser descartados imedia-

tamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos e com tampa. 

Deve-se identificar esses recipientes com o símbolo de infectante. 

II. O lixo sólido, como gaze, algodão, sugadores, campos e outros, deve ser 

colocado em saco plástico branco leitoso, padronizado e impermeável. O 

saco deverá ser preenchido somente em 2/3 do seu volume, para facilitar 

o seu fechamento. As lixeiras devem ter tampas e pedais. 

III. O lixo comum, como embalagens, papel, lixo administrativo e similares, 

deve ser desprezado em saco branco leitoso, por se tratar de um lixo 

proveniente de um ambiente de contaminação biológica. 

IV. O avental sujo deve ser transportado em sacos impermeáveis e, se forem 

de tecido, lavado separadamente das outras roupas de uso pessoal. O 

avental de tecido deve permitir o uso de água quente, detergente para 

roupas e agentes alvejantes. Além da lavagem, o calor da passagem da 

roupa também contribui para a eliminação de microrganismos. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e III. 

(B) I, II e IV.  

(C) II e IV. 

(D) II, III e IV.  
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QUESTÃO 29  

 

Avalie as afirmativas sobre a técnica de limpeza por meio de cubas dotadas de 

ultrassom: 

 

I. A geração de bolhas ocorre por ar diluído em água. Elas expandem, até 

implodirem, removendo a sujidade.  

II. A associação com detergentes enzimáticos é recomendada, pois as enzi-

mas podem dissolver e digerir sujeiras específicas.  

III. A limpeza mecânica diminui a exposição dos profissionais aos riscos ocu-

pacionais de origem química, mas não a de origem biológica. 

IV. Durante o ciclo dos aparelhos de ultrassom, devemos manter a cuba des-

tampada para que ocorra a formação de bolhas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) II, apenas. 

(C) II e IV, apenas.  

(D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 30  

 

Os objetivos da técnica de trabalho a 4 mãos são:  

 

I. Permitir a sucção adequada do campo operatório, reduzindo o desconforto 

do paciente e mantendo o campo de trabalho adequado para os procedi-

mentos restauradores.  

II. Permitir que as mãos do operador permaneçam próximas da cavidade bu-

cal do paciente, diminuindo esforços e colaborando para o aumento da 

produtividade profissional. 

III. Facilitar o trabalho do operador pelo afastamento, retração e proteção dos 

tecidos da cavidade bucal, como língua e bochechas, propiciando o au-

mento do campo visual do operador. 

IV. Viabilizar uma sequência de procedimentos que potencialize a habilidade 

do profissional que está realizando o procedimento, para tanto a comuni-

cação entre o operador e o auxiliar deve ser precisa.  

 

Está CORRETO que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) II, apenas.  

(C) II e IV, apenas.  

(D) I, II, III e IV  
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
EDITAL 004/2017 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21  

02   12   22  

03   13   23  

04   14   24  

05   15   25  

06   16   26  

07   17   27  

08   18   28  

09   19   29  

10   20   30  
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