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EDITAL Nº. 001/2018

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO
As questões 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Custo da mudança climática para a saúde é o
dobro do preço de evitá-la
“Somente a poluição do ar pode custar um milhão de vidas por ano até 2050 se os países não
cumprirem o Acordo de Paris”. A afirmação é do relatório da Organização Mundial da Saúde, lançado
recentemente, na COP-24, em Katowice, na Polônia.
Atualmente, a exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada
ano e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar globalmente. Nos 15 países que mais
emitem gases de efeito estufa (que também são os mais desenvolvidos), estima-se que os impactos na
saúde da poluição do ar custem mais de 4% de seu PIB. Já as ações para atingir as metas de Paris
custariam cerca de 1% do PIB global.
"O Acordo de Paris é potencialmente o mais forte acordo de saúde deste século", disse o Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “Fica claro que a mudança climática já está tendo um
impacto sério na vida e na saúde humana. Ameaça os elementos básicos que todos nós precisamos para
uma boa saúde — ar limpo, água potável segura, fornecimento nutritivo de alimentos e abrigo seguro — e
minará décadas de progresso na saúde global. Não podemos mais atrasar a ação.”
As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também contribuem
diretamente para a saúde precária. O principal motor da mudança climática é a queima de combustíveis
fósseis, um dos principais contribuintes para a poluição do ar.
“O verdadeiro custo da mudança climática é sentido em nossos hospitais e pulmões. O ônus da
saúde das fontes poluidoras de energia agora é tão alto que mudar para escolhas mais limpas e
sustentáveis para o fornecimento de energia, transporte e sistemas alimentares se paga efetivamente”, diz
Maria Neira, Diretora de Saúde Pública, Determinantes Ambientais e Sociais da OMS. “Quando a saúde é
levada em conta, a mitigação das mudanças climáticas é uma oportunidade, não um custo.”
Mudar para fontes de energia com baixo teor de carbono não só melhorará a qualidade do ar, como
também proporcionará oportunidades adicionais para benefícios imediatos à saúde. Por exemplo, a
introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudará a aumentar a atividade física que pode
ajudar a prevenir doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas.
O Relatório Especial da COP-24 da OMS: saúde e mudança climática fornece recomendações para
os governos sobre como maximizar os benefícios de saúde para enfrentar as mudanças climáticas e evitar
os piores impactos.
O documento descreve como países do mundo inteiro estão tomando medidas para proteger vidas
dos impactos da mudança climática, mas que a escala de apoio permanece inadequada, principalmente
para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Apenas cerca
de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a adaptação às mudanças climáticas foram
alocados a projetos de saúde.
Os países da ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas
estão entre os mais afetados por seus impactos. Para os países insulares do Pacífico, ações urgentes para
lidar com a mudança climática — incluindo o resultado da COP-24 desta semana — são cruciais para a
saúde de seu povo e sua própria existência.
“Agora temos uma compreensão clara do que precisa ser feito para proteger a saúde das mudanças
climáticas, de instalações de saúde mais resilientes e sustentáveis, a sistemas de alerta aprimorados para
clima extremo e surtos de doenças infecciosas. Mas a falta de investimento está deixando os mais
vulneráveis para trás”, disse Joy St John, diretora-geral assistente para o clima e outros determinantes de
saúde.
O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custo-benefício
da mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países utilizem incentivos fiscais, como
a precificação de carbono e subsídios de energia, para incentivar os setores a reduzir suas emissões de
gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso, incentiva as Partes da Convenção-Quadro das
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Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) a remover as barreiras existentes ao apoio a sistemas
de saúde resilientes ao clima.
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 05 dez. 2018

01. O texto objetiva, de forma preponderante,
A) expor resultados de um documento sobre o custo-benefício no enfrentamento das questões de
saúde relacionadas à mudança climática.
B) criticar países que não investem em medidas para sanar problemas de saúde oriundos dos efeitos
da mudança climática.
C) alertar para a gravidade da situação de países que, mesmo contribuindo pouco com a emissão de
gases, são bastante afetados pelos impactos das mudanças climáticas.
D) descrever a situação dos países que, mesmo sendo os mais desenvolvidos, contribuem
significativamente para os efeitos nocivos das mudanças climáticas.

02. Considere o trecho:
Os países da ilha do Pacífico contribuem com 0,03% das emissões de gases de efeito estufa, mas
estão entre os mais afetados por seus impactos.
Sobre esse trecho, é correto afirmar que ele é representativo da sequência textual
A) descritiva, pois os verbos estão no tempo pretérito, em uma relação de anterioridade e
posterioridade.
B) narrativa, pois os verbos estão no tempo pretérito, em uma relação de anterioridade e
posterioridade.
C) descritiva, pois os verbos estão no tempo presente, em uma relação de simultaneidade.
D) narrativa, pois os verbos estão tempo presente, em uma relação de simultaneidade.

03. Ao longo do texto, são feitas referências ao gênero textual relatório. Sobre esse gênero textual, é
correto afirmar:
A) É caracterizado por fazer uso, exclusivamente, da narração; primar pela objetividade; e empregar a
linguagem informal.
B) É caracterizado por fazer uso, geralmente, da narração e da descrição; primar pela objetividade; e
empregar a linguagem formal.
C) É caracterizado por fazer uso, exclusivamente, da descrição; primar pela subjetividade; e empregar
a linguagem formal.
D) É caracterizado por fazer uso, geralmente, da narração e da descrição; primar pela subjetividade; e
empregar a linguagem informal.

04. Há, no texto, a predominância de citações do discurso alheio sob forma
A) direta, em que os discursos citados são parafraseados.
B) indireta, em que os discursos citados são reproduzidos literalmente.
C) indireta, em que os discursos citados são parafraseados.
D) direta, em que os discursos citados são reproduzidos literalmente.
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As questões 5 e 6 referem-se ao parágrafo retirado do texto e reproduzido a seguir.

O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custobenefício da mitigação das mudanças climáticas. Também recomenda que os países utilizem
incentivos fiscais, como a precificação de carbono e subsídios de energia, para incentivar os
setores a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Além disso,
incentiva as Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC) a remover as barreiras existentes ao apoio a sistemas de saúde resilientes ao clima.

05. Os períodos que compõem esse parágrafo
A) encontram-se interligados por elementos coesivos explícitos que, em ambas as ocorrências,
estabelecem, por acréscimo de informações, relação de adição.
B) encontram-se interligados por elementos coesivos explícitos que, em ambas as ocorrências,
estabelecem, por acréscimo de informações, relação de causa.
C) encontram-se interligados por elementos coesivos implícitos que, em ambas as ocorrências,
estabelecem, por retomada de informações, relação de causa.
D) encontram-se interligados por elementos coesivos implícitos que, em ambas as ocorrências,
estabelecem, por retomada de informações, relação de adição.

06. Os verbos em destaque
A) referem-se a sujeitos distintos e ambos são complementados por expressões com função sintática
de objeto direto.
B) referem-se ao mesmo sujeito e ambos são complementados por expressões com função sintática
de objeto direto.
C) constituem orações sem sujeito e ambos são complementados por expressões com função sintática
de objeto indireto.
D) constituem orações com sujeito oculto e ambos são complementados por expressões com função
sintática de objeto indireto.

07. Considere o período reproduzido a seguir.
Apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima dispersos para a adaptação às
mudanças climáticas foram alocados a projetos de saúde.
Outra redação possível para o período, mantendo-se o mesmo sentido e considerando-se a
conformidade com a norma padrão do português, no que se refere à colocação pronominal e à
concordância, está representada em
A) Se alocaram a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
B) Alocar-se-á a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
C) Alocaram-se a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
D) Se alocará a projetos de saúde apenas cerca de 0,5% dos fundos multilaterais para o clima
dispersos para a adaptação às mudanças climáticas.
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08. Considere o período reproduzido a seguir.
Por exemplo, a introdução de opções ativas de transporte, como o ciclismo, ajudará a aumentar a
atividade física que pode ajudar a prevenir doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas.
Nesse período,
A) há seis palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que quatro são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
B) há quatro palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que duas são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
C) há quatro palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que três são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.
D) há seis palavras que recebem acento gráfico indicador de tonicidade, sendo que duas são
acentuadas em conformidade com a mesma regra.

09. É coerente, considerando-se as relações sintático-semânticas do português e a possibilidade de
mudança de sentido, a colocação de vírgulas antes e depois do trecho destacado em:
A) Fica claro que a mudança climática já está tendo um impacto sério na vida e na saúde humana.
B) O relatório pede que os países prestem contas da saúde em todas as análises de custo-benefício
da mitigação das mudanças climáticas.
C) Nos 15 países que mais emitem gases de efeito estufa (que também são os mais desenvolvidos),
estima-se que os impactos na saúde da poluição do ar custem mais de 4% de seu PIB.
D) As mesmas atividades humanas que estão desestabilizando o clima da Terra também
contribuem diretamente para a saúde precária.

10. Considere o período reproduzido a seguir.
Atualmente, a exposição à poluição do ar causa sete milhões de mortes em todo o mundo a cada
ano e custa cerca de US$ 5,11 trilhões em perdas de bem-estar globalmente.

Considerando-se a ortografia oficial em vigor na língua portuguesa, é correto afirmar que a palavra em
destaque
A) está grafada com hífen porque o advérbio “bem” forma com “estar” uma unidade de sentido.
B) pode ser grafada com ou sem hífen, porque a palavra “estar” é iniciada por vogal.
C) está grafada com hífen porque “bem” se opõe a “mau” e forma com “estar” uma unidade de sentido.
D) pode ser grafada com ou sem hífen, porque a palavra “bem” termina com um som nasal.
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11. De acordo com as ilustrações a seguir, o nome dos navegadores, respectivamente, é:

A) Internet Explore, Mozilla Firefox e Safari.
B) Microsoft Edge, Safari e Google Chrome.
C) Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox.
D) Internet Explore, Google Chrome e Mozilla Firefox.

12. Um programa malicioso que é capaz de se propagar, automaticamente, por meio de uma rede de
computadores, se autorreplicando e enviando cópias de si mesmo de host para host. Essa definição é
de um
A) Worm.
B) Vírus.
C) Cavalo de Troia.
D) Spyware.

13. Ao fazer uma pesquisa no Google, é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Para pesquisar uma correspondência exata da palavra Concurso, é utilizado
A) @Concurso
B) *Concurso
C) ‘Concurso’
D) “Concurso”

14. Sobre atalhos geral do Windows 7, analise as afirmações abaixo:
I
II
III
IV

CTRL+SHIFT + ESC – Abre o Gerenciador de Tarefas do Windows.
Tecla WINDOWS + M – Minimiza todas as janelas.
Tecla WINDOWS + E – Abre o Windows Explorer.
Tecla WINDOWS + L – Exibe todas as janelas minimizadas.

Estão corretas apenas as afirmações:

A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II e IV.
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15. Ao digitar um texto no Microsoft Word 2016, é possível alinhá-lo à esquerda, centralizá-lo , à direita ou
justifica-lo . O atalho para centralizar o texto nesse programa é
A) Ctrl+L
B) Ctrl+R
C) Ctrl+J
D) Ctrl+E

16. É considerada uma Rede de Computadores, um grupo de sistemas de hardware de computação que
estão ligados entre si através de um meio de comunicação. Um dos tipos de rede de computadores é a
Rede Local, pois interligam computadores presentes dentro de um mesmo local físico. A Rede Local
também é conhecida por
A) MAN.
B) RLN.
C) LAN.
D) WLAN.

17. Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, um aluno deseja realizar uma soma e utilizou a seguinte
função dentro da célula A1=SOMA(B2;B31). Dessa forma, o aluno teve como retorno o seguinte
resultado:
A) A soma do intervalo de B2 e B30, excluindo o conteúdo de B31.
B) A soma do conteúdo da célula B2 e B31.
C) A soma do conteúdo do intervalo das células entre B2 e B31.
D) A soma do intervalo de A1 e B31.
18. A rede social cuja missão é “conectar profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bemsucedidos” é:
A) LinkedIn.
B) Flickr.
C) Telegram.
D) Google+.

19. Um usuário está utilizando o terminal do Ubuntu e deseja listar os arquivos ou diretórios, mostrando as
informações de tamanho, data e hora da última modificação, nome do arquivo ou diretório, proprietário e
quais as permissões de cada item listado. Para isso, ele deve utilizar o seguinte comando no terminal:
A) ls -a
B) ls -F
C) ls -r
D) ls -l
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20. Ao instalar o Linux Ubuntu em um computador, que já possui um sistema operacional, é possível manter
os dois sistemas no computador devido a um gerenciador de boot. Esse gerenciador é muito utilizado
em instalações do Linux e é conhecido como
A) BIOS.
B) FEDORA.
C) GRUB.
D) BOOTLOADER.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
21. O Agente Comunitário da Saúde (ACS) tem várias áreas de atuação. São consideradas como funções
desse cargo:
A) Realizar consulta e atendimento médico, anamnese, exame físico, propedêutica instrumental,
atendimentos de urgência e emergência.
B) Selecionar, requisitar, receber, armazenar, dispensar (conforme a evolução do sistema, em dose
coletiva, individual ou unitária) e controlar os medicamentos.
C) Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e familiares.
D) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação;
executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva;

22. A formação profissional e técnica do ACS requer vários itens, conforme listagem a seguir.
I
II
III
IV

Conhecimentos básicos sobre o processo de saúde-doença;
Estratégias educativas individuais e coletivas;
Experiências e autonomia dos usuários;
Controlar ações de saúde, de apoio diagnóstico e terapêutico.

Com base nessa listagem, estão corretos os itens
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) I e IV.
D) II e IV.

23. A política nacional de atenção básica consiste no conjunto de ações de saúde individuais, familiares e
coletivas que envolvem
A) promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, bem como a redução de
danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
B) cuidado integrado e de gestão qualificada, bem como tratamento e diagnóstico.
C) reabilitação, aumento de danos, e a redução de cuidados paliativos.
D) responsabilidade compartilhada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território
definido.
24. O papel do Estado na saúde pública foi fruto do período de democratização ocorrido em meados dos
anos 1980. A estratégia para a descentralização e para a municipalização dos serviços e de sua gestão
criou um sistema integrado pelas três esferas da federação. Nesse período, ocorreram também quatro
Conferências Nacionais de Saúde (CNS). A opção que apresenta corretamente essas quatro
conferências é:
A) 9ªCNS em 1980, 10ª CNS em 1982, 11ª CNS em 1984 e 12ª CNS em 1986.
B) 9ªCNS em 1996, 10ª CNS em 1998, 11ª CNS em 2000 e 12ª CNS em 2002.
C) 9ªCNS em 1992, 10ª CNS em 1996, 11ª CNS em 2000 e 12ª CNS em 2003.
D) 9ªCNS em 2008, 10ª CNS em 2010, 11ª CNS em 2012 e 12ª CNS em 2014.
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25. O agente comunitário é o mensageiro de saúde de sua comunidade. Nesse sentido, as dificuldades de
atuação apontam alguns desafios, apresentados nos itens listados a seguir.
I
II
III
IV

Contexto
Finalidade
Tecnologia e trabalho em equipe
Identidade e formação

De acordo com essa listagem, estão corretos
A) I, II, III e IV.
B) apenas I,II, e IV.
C) apenas III e IV.
D) apenas I e IV.

26. O ACS em conjunto com a equipe deverá programar as visitas domiciliares, considerando os critérios de
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes,
mantendo como referência a média de
A) duas visitas/família/mês.
B) uma visita/família/mês.
C) três visitas/família/mês.
D) quatro visitas/família/mês.

27. A Lei nº 8.080/1990, art. 1º, regula as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente,
em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
Essa regulação abrange o território
A) municipal.
B) estadual.
C) regional.
D) nacional.

28. De acordo com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o SUS conta com as seguintes instâncias
colegiadas:
A) A Conferência de Saúde e as comissões, que se destina à avaliação e posição de diretrizes para
políticas de saúde no Brasil.
B) O Conselho de Saúde e as comissões, que são órgãos do colegiado, permanente e deliberativo
constituído por representação do Ministério da Saúde.
C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, que terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems, que terão representação no Conselho Nacional de Saúde).
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29. De acordo com a portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017, são considerados princípios da Atenção
Básica:
A) Universalidade, Integralidade e Equidade.
B) Controle Social, Hierarquização e Regionalização.
C) Territorialização; População Adscrita e Longitudinalidade do cuidado.
D) Transversalidade; Dissociabilidade de gestão e Coordenação do cuidado e Controle Social.

30. Conforme as leis 11.350 e 13.595, de 5 de janeiro de 2018, o ACS é responsável pela execução dos
programas relacionados às atividades que competem a definição da área geográfica, devendo
A) considerar as condições climáticas da área geográfica de atuação na definição do horário para
cumprimento da jornada de trabalho.
B) considerar a geografia e a demografia da região e flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a
serem acompanhados.
C) observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considerar a geografia e a
demografia da região e flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados.
D) observar tão somente os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
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