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1. A Vigilância Epidemiológica é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei 

n°8.080/90. A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que: 

a. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e a detecção de qualquer mudança na saúde 

individual, adotando medidas exclusivas de prevenção de DSTs. 

b. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e detecção de qualquer mudança na saúde 

coletiva, adotando medidas terapêuticas de doenças infectocontagiosas. 

c. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e detecção de qualquer mudança na saúde 

individual, adotando medidas de controle de endemias e desenvolvimento de tecnologias. 

d. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e a detecção de qualquer mudança na saúde 

individual ou coletiva, adotando medidas de prevenção e controle de agravos ou doenças. 

 

2. Os Objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão estabelecidos na Lei Federal nº 8.080/90, nas 

alternativas abaixo, marque Verdadeiro ou Falso: 

(__) Divulgar e identificar fatores determinantes de saúde. 

(__) Criar políticas de saúde a fim de promover a observância do dever do Estado, nos campos social 

e econômico. 

(__) Dar assistência às pessoas por meio de ações de promoção, recuperação e proteção e prevenção 

da saúde. 

(__) As normas complementares das ações no âmbito global sem enfoque de atuação imediata. 

A sequência correta está em: 

a. V, V, V, F 

b. V, V, F, F 

c. V, F, V, F 

d. V, F, F, F 

 

3. No título II do artigo 4º da Lei nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Afirma que o Sistema Único De Saúde é: 

a. A organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico. 

b. A formulação de política de saúde destinada a promovê-la nos campos econômico e social. 

c. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

d. O conjunto de serviços prestados ao poder público. 

 

4. Nos termos da Lei no 11.107/2005, a questão correta é: 

a. O consórcio público constituirá somente associação pública.  

b. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados 

em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

c. Os consórcios públicos não poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços e uso de bens públicos 

por eles administrados. 

d. O contrato de consórcio deve determinar contribuições financeiras ou econômicas de ente da 

Federação ao consórcio público. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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5. O negócio jurídico pactuado entre os entes federados, visando à realização de objetivos de interesse 

comum desses e promovendo a gestão associada de serviços públicos denomina-se:  

a. Concessão de serviço público precedida por obra pública. 

b. Concessão especial de serviço público na modalidade patrocinada. 

c. Concessão especial de serviço público na modalidade administrativa. 

d. Consórcio público. 

 

 

 

6. No Word 2007 em seu formato padrão, ao clicar com o botão esquerdo do mouse antes do início do 

primeiro parágrafo de um texto, ele selecionará: 

a. O texto da linha 

b. O texto do parágrafo 

c. Todo o texto do documento 

d. Metade do texto da linha 

 

7.  Assinale a alternativa que não é um programa padrão que vem instalado com o Windows: 

a. Wordpad 

b. Notepad 

c. Microsoft Office Picture Manager 

d. Paint 

 

8. No programa Power Point 2007, na aba Inserir – conforme mostra imagem a seguir –, assinale a 

alternativa que corresponde exatamente a todos os botões mostrados: 

 
a. Tabela, Imagem, WordArt, Álbum de fotografia, Formas, SmartArt, Gráfico 

b. Caixa de texto, Imagem, Clip-art, Álbum de fotografia, Formas, SmartArt, Gráfico 

c. Tabela, Imagem, Clip-art, Álbum de fotografia, Formas, SmartArt, Gráfico 

d. Tabela, Imagem, Clip-art, Álbum de fotografia, Objeto, SmartArt, Gráfico 

 

9. Qual alternativa possui os navegadores (browsers) que não vem instalado com o Windows: 

a. Firefox, Chrome, Internet Explorer 

b. Chrome, Firefox, Opera 

c. Internet Explorer, Firefox, Opera 

d. Chrome, Internet Explorer, Opera 

 

10. No Excel 2007 utilizando a fórmula Média, selecionando a célula A1 até a célula C3, assinale a 

alternativa que contenha o resultado correto. Vide imagem abaixo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(15 questões) 
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a. 2 

b. #VALOR! 

c. 5 

d. 3 

 

11. Um usuário está utilizando o Windows Explorer para alterar o nome de um arquivo. Sendo este arquivo 

“ConcursoPublico.docx”, com a inserção de um novo caractere, qual das alternativas abaixo torna o 

nome incorreto? 

a. Concurso*Publico.docx  

b. Concurso@Publico.docx  

c. Concurso Publico.docx  

d. Concurso_Publico.docx  

 

12. O WINRAR é um programa utilizado para 

a. Editação de texto  

b. Envio de email  

c. Compactação de arquivos  

d. Cálculos matemáticos 

 

13. Um usuário utilizando o Windows Explorer deseja excluir um arquivo de forma definitiva, sem ter que 

esvaziar a lixeira posteriormente. Será selecionado o arquivo que se deseja excluir e depois 

pressionadas as teclas: 

a. Crtrl + Delete  

b. Shift + Delete  

c. Enter + Delete  

d. Delete 

 

14. Utilizando o browser Chrome, com uma site (sítio) qualquer carregado, ao pressionar a tecla F5 qual 

das alternativas corresponde a ação que o browser irá executar? 

a. Abre uma janela  

b. Abre uma nova aba (guia)  

c. Fecha o browser  

d. Atualiza o site (sítio) 
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15. No programa Word, ao pressionar simultaneamente as teclas “Ctrl+Z”, qual ação ocorre? 

a. Abre tela para salvar o arquivo  

b. Fecha documento atual  

c. Abre um novo documento  

d. Desfaz a última ação 

 

16. Qual dos dispositivos abaixo não é utilizado para armazenar cópia de segurança (backup)? 

a. Fita magnética  

b. Modem  

c. CD/DVD 

d. Disco rígido externo 

 

17. Em uma planilha Excel 2007 com uma célula selecionada, ao pressionar as teclas de atalho “Ctrl+;” 

(ponto e vírgula), que ação ocorre? 

a. Insere a data atual  

b. Insere um caractere “ç”  

c. Abrir um novo documento  

d. Desfaz a última ação 

 

18. No Windows 7, com qualquer programa aberto ou mesmo na área de trabalho, ao clicar as teclas 

“Logo do Windows+L”, qual ação ocorre? 

a. Vai para tela de inicialização para seleção de usuário  

b. Abre um editor de texto  

c. Abre um browser 

d. Vai para a proteção de tela solicitando usuário 

 

19. Microsoft Security Essentials é um programa: 

a. Antitrojan  

b. Antimalware 

c. Antispyware 

d. Antivírus 

 

20. Em uma planilha Excel 2007 com uma célula selecionada, coloca-se a seguinte fórmula =AGORA(). 

Qual resultado será mostrar? 

a. Data e hora atual  

b. Dia da semana atual  

c. Data atual  

d. Hora atual 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 


