
Secretaria de Estado da Saúde Pública   SESAP  Concurso Público 2018 

Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. 
(Chico Science)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, 70 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 15  Língua Portuguesa; 16 a 30  Raciocínio Lógico e Matemática; 

31 a 45  Conhecimentos sobre o SUS; 46 a 70  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 15 
 

 

O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 15. 
 

Enfarte: genética versus hábitos 

Riad Younes  

Desde o fim da década de 1930, a comunidade médica detectou com clareza maior 

concentração de casos de enfarte em algumas famílias, levando à teoria da predisposição 

genética para a ocorrência de doenças cardiovasculares. Parentes de pacientes que foram 

diagnosticados com enfarte ou derrame tinham maiores chances de eles mesmos apresentarem o 

quadro durante sua vida.  

Nas décadas subsequentes , vários estudos correlacionaram os hábitos dos pacientes como 

fatores de risco para doenças cardiovasculares. Sedentarismo, tabagismo, obesidade,  entre 

outros, aumentam drasticamente as chances de enfarte.   

Depois, vários cientistas passaram a estudar a correlação dos riscos genéticos com os 

comportamentais, na tentativa de avaliar o peso que cada risco tinha na determinação do destino 

do coração dos indivíduos.  

Dúvidas como se filhos de pacientes com enfarte, com genética comprometida, teriam algum 

benefício em modificar seus hábitos pessoais e controlar os outros fatores de risco, ou seriam 

predestinados ao desastre independentemente de qualquer manobra.  

Pesquisadores da Universidade de Harvard, em Boston, liderados pelo doutor Amit Khera, 

concluíram recentemente um estudo extenso que envolveu mais de 55 mil pessoas em vários 

países e que avaliou a relação entre fatores genéticos e hábitos na det erminação do risco de 

enfarte durante dez anos de seguimento.   

O estudo foi publicado esta semana na prestigiosa revista médica New England Journal of 

Medicine. Os especialistas analisaram o perfil genético e os hábitos pessoais dos voluntários e 

classificaram seus achados em categorias de baixo risco ou 

favorável, risco intermediário ou elevado, ou desfavorável.  

Dos fatores de risco relacionados ao estilo de vida, os 

indivíduos foram separados de acordo com a ausência de um 

ou mais dos seguintes fatores: tabagismo, obesidade, 

sedentarismo e dieta de risco. Quem não tinha três ou mais 

desses fatores era considerado de baixo risco para enfarte. 

Pacientes com três ou mais desses fatores foram 

classificados de risco elevado para doença cardiovascular. 

Os outros teriam risco intermediário.  

Os resultados do estudo deixaram evidente a relação direta 

entre aumento do número de fatores de risco ligados ao 

estilo de vida com a elevação do risco de enfarte em dez 

anos. Também ficou clara a correlação entre alterações 

genéticas detectadas no Projeto Genoma e as chances de 

enfarte.  

O mais interessante, nesse estudo, foi a total independência 

dos riscos genéticos daqueles relativos ao estilo de vida. Em 

outras palavras, mesmo as pessoas com alto risco genético e 

familiar podem beneficiar-se do controle eficiente da 

obesidade, do tabagismo, do sedentarismo e do consumo regular de dieta nociva.   

As pessoas consideradas de alto risco genético, que praticam hábitos saudáveis, tiveram suas 

chances de enfarte reduzidas pela metade, independentemente de medicamentos ou outras 

manobras químicas para controle do colesterol. O gráfico mostra o impacto de cada fator sobre 

cada grupo de risco genético.   

Os cientistas recomendam para todas as pessoas, principalmente para aquelas co m carga 

genética desfavorável, a aderência intensiva a programas de controle dos hábitos deletérios. A 

orientação médica é fundamental para evitar enfartes e derrames de forma significativa. Vale a 

pena insistir.  

 

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>.  Acesso em: 14 dez. 2017. [Adaptado] 
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01. O propósito comunicativo prioritário do texto é  

A) refletir sobre a importância de hábitos saudáveis, visto que tabagismo, obesidade, 
sedentarismo e dieta de risco são os causadores de enfarte.  

B) informar sobre o estudo dos pesquisadores de Havard a respeito da relação entre os 
fatores genéticos e os hábitos na determinação do risco de enfarte.  

C) descrever a correlação dos riscos genéticos com aqueles oriundos de hábitos 
comportamentais nas doenças cardíacas dos indivíduos. 

D) apresentar as pesquisas realizadas pela comunidade médica, desde o fim da década de 
1930, no que diz respeito às doenças cardiovasculares.  
 

02. O gênero discursivo e a tipologia predominante, respectivamente, são 

A) artigo informativo e explicação.     C) artigo científico e descrição. 

B) editorial e argumentação.      D) notícia e narração. 
 

03. A leitura do texto permite inferir que  

A) hábitos saudáveis, genética e uso de medicamentos ou manobras químicas para o controle 
do colesterol são mecanismos infalíveis na luta contra o enfarte.  

B) pessoas consideradas de alto risco genético, que praticam ou não hábitos saudáveis, 
apresentam grandes chances de enfarte.  

C) hábitos saudáveis são capazes de prevenir o enfarte mesmo para as  pessoas com 
propensão genética às doenças cardiovasculares.  

D) pessoas portadoras de risco genético, com relação às doenças cardiovasculares, estão 
isentas de serem acometidas por enfarte.  

 

04. De acordo com o texto, a pesquisa de Boston separou os fatores de risco de doenças 

cardiovasculares relacionados ao estilo de vida em baixo, intermediário e alto. Para pertencer 

ao alto risco, o paciente, no mínimo, precisaria  

A) ser obeso e sedentário. 

B) fumar e manter dieta de risco. 

C) fumar, ser obeso e sedentário. 

D) ser obeso e manter dieta de risco.  
 

05. Os trechos destacados no início dos três primeiros parágrafos exemplificam 

A) recursos coesivos que indicam ordenação sequencial com ideia de tempo.  

B) coesão referencial responsável pela progressão temática do texto. 

C) operadores argumentativos responsáveis pela coerência textual.  

D) expressões adverbiais que favorecem a coerência espacial do texto.  

 

Para responder às questões 06, 07 e 08, considere o trecho a seguir. 

Parentes de pacientes que foram diagnosticados com enfarte ou derrame tinham 

maiores[1] chances de eles mesmos[2] apresentarem o quadro[3]  durante sua vida.  

 

06. Os vocábulos [1] e [2], respectivamente, são 

A) adjetivo e pronome demonstrativo.  

B) advérbio e pronome indefinido. 

C) pronome indefinido e conjunção subordinativa.  

D) substantivo e advérbio. 
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07. A expressão [3] retoma 

A) eles mesmos. 

B) parentes de pacientes. 

C) maiores chances. 

D) enfarte ou derrame. 

 

08. Há, no trecho, um período composto por  

A) coordenação com três orações, sendo a última delas uma coordenada aditiva.  

B) subordinação com duas orações, sendo a segunda delas uma adjetiva restritiva.  

C) subordinação com três orações, sendo a última delas uma substantiva completiva nominal.  

D) coordenação com duas orações, sendo a segunda delas uma coordenada alternativa 
assindética. 

 

09. A leitura do infográfico presente no texto confirma a seguinte conclusão da pesquisa:  

A) as pessoas propensas às doenças cardiovasculares podem ter risco de enfarte aumentado 
mesmo que mantenham estilo de vida favorável.  

B) as pessoas propensas às doenças cardiovasculares podem ter risco de enfarte reduzido 
se mantiverem um estilo de vida favorável.  

C) o risco genético intermediário é o mais frequente no período de dez anos.  

D) o estilo de vida favorável predomina com relação ao estilo de vida desfavorável.  

 

10. Na expressão “Vale a pena insistir”, que encerra o texto, há a presença 

A) do demonstrativo “a”, da preposição “a” e a ausência indevida do acento grave indicador 
de crase. 

B) da preposição “a” exigida pela regência verbal.  

C) do artigo definido “a” exigido pelo substantivo feminino “pena”.  

D) da preposição “a”, do artigo definido “a” e a ausência indevida do acento grave indicador 
da crase. 

 

Para responder às questões 11 e 12, considere o trecho a seguir. 

Nas décadas subsequentes, vários estudos correlacionaram os hábitos dos pacientes 

como fatores de risco para doenças cardiovasculares. Sedentarismo, tabagismo, 

obesidade, entre outros, aumentam drasticamente as chances de enfar te. 

 

11. Com relação ao uso das vírgulas,  

A) todas as vírgulas são opcionais, com exceção daquelas após “sedentarismo” e 
“tabagismo”. 

B) a primeira é opcional, e as seguintes separam elementos de mesma classe gramatical.  

C) todas as vírgulas são obrigatórias, com exceção daquelas após “obesidade”. 

D) a primeira separa uma expressão adverbial deslocada, e as três seguintes separam uma 
enumeração. 

 

12. Com relação à quantidade de artigos no trecho, há  

A) cinco. 

B) três. 

C) quatro. 

D) dois. 
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Para responder às questões 13 e 14, considere o trecho a seguir. 
 

Depois, vários cientistas passaram a estudar a correlação dos riscos genéticos com os 

comportamentais, na tentativa de avaliar o peso[1] que[2] cada risco tinha na 

determinação do destino do coração dos indivíduos.  

 

13. O elemento linguístico [1] foi usado em sentido 

A) denotativo e significa “prestígio”.  

B) conotativo e significa “respeito”.  

C) conotativo e significa “medida”.  

D) denotativo e significa “carga”.  
 

14. O elemento linguístico [2] é 

A) conjunção coordenada e introduz uma oração explicativa.  

B) conjunção integrante e introduz uma oração substantiva.  

C) pronome relativo e retoma “peso”.  

D) pronome relativo e retoma “riscos genéticos”.  

 

15. A expressão hábitos deletérios, no último parágrafo do texto, significa 

A) rotinas maliciosas.    C) costumes insalubres. 

B) rotinas perversas.    D) costumes contraditórios.  

 
 

 

Raciocínio Lógico e Matemática          16 a 30 
 

 

16. Dez pacientes de uma clínica fizeram testes utilizando dois alérgenos diferentes, A e B, cada 

um para um tipo específico de alergia. O teste deu resultado positivo para todos os pacientes, 

indicando que sete deles reagiram ao alérgeno A, e seis reagiram ao alérgeno B. Com base 

nesses resultados, conclui-se que a quantidade de pacientes que apresentam os dois tipos de 

alergia é igual a 

A) seis.     C) quatro. 

B) cinco.     D) três. 

 

17. Em um serviço de urgência e emergência, João, Lucas, André e Maria se re vezam como 

motoristas de uma ambulância. O quadro abaixo apresenta os dois primeiros dias da escala 

de folga deles em um determinado mês. 
 

Dia 
Horário 

08:00 20:00 

01 Maria Lucas 

02 André João 

 

Supondo que cada um dos motoristas trabalha 12 horas seguidas e folga nas 36 horas 

seguintes, pode-se afirmar corretamente que,  

A) no quarto dia, Lucas trabalhará. 

B) no quinto dia, João estará de folga. 

C) no quinto dia, João e Maria trabalharão juntos. 

D) no sexto dia, André estará de folga. 
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18. Uma nutricionista recomendou a um de seus pacientes o consumo diário de 2.000 calorias. 

Durante a semana seguinte, ele anotou a quantidade diária de calorias que consumiu, 

conforme o quadro abaixo. 
 

Dom. Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sab. 

1.750 1.950 2.650 2.500 1.700 2.100 1.800 

 

A partir desses dados, o paciente concluiu que a média semanal de calorias consumidas por 

ele foi 

A) maior que 2.100. 

B) maior que 2.000 e menor que 2.100.  

C) menor que 2.000. 

D) exatamente igual a 2.000. 

 

19. As ambulâncias 01 e 02 estão transportando pacientes para o mesmo hospital e se deslocam 
com velocidades, respectivamente, iguais a 40 km/h e 60 km/h. Suponha que, em um dado 
momento, as distâncias entre essas ambulâncias e o hospital sejam de 6 km para a 
ambulância 01 e 9 km para a ambulância 02. Se as ambulâncias mantiverem as velocidades 
referidas, pode-se concluir corretamente que 

A) a ambulância 01 levará o dobro do tempo da 02 para chegar ao hospital.  

B) as ambulâncias chegarão ao mesmo tempo ao hospital.  

C) a ambulância 02 chegará ao hospital 20 minutos depois da ambulância 01. 

D) nenhuma das duas ambulâncias chegará ao hospital em menos de meia hora.  
 

20. Em uma farmácia, o preço de um xarope é sempre proporcional à quantidade contida no 

frasco. Os frascos de 50 ml e de 200 ml desse medicamento custam, respectivamente, R$ 

25,00 e R$ 80,00. Nessa farmácia, o frasco do xarope com 300 ml custa  

A) R$ 135,00.     

B) R$ 100,00.  

C) R$ 115,00. 

D) R$ 120,00. 

 

21. O governo de um estado pretende liberar recursos para a 

construção de um hospital em um terreno que ocupa um 

quarteirão inteiro. A figura ao lado ilustra o terreno em 

formato de trapézio e suas medidas.  

Nessas condições, a área do terreno corresponde a  

A) 8.150 m
2
. 

B) 7.200 m
2
.  

C) 6.650 m
2
. 

D) 4.400 m
2
.  

 

22. Em um posto de saúde, existem atualmente 15 lâmpadas com potência de 25 W e 25 

lâmpadas de 20 W. Todas serão trocadas por lâmpadas de LED, sendo 20 delas com 

potência de 9 W, e as outras 20, de 6 W. As novas lâmpadas serão utilizadas nos mesmos 

dias e horários das anteriores. Sabendo que o consumo de energia é proporcional à potência 

da lâmpada, essa troca permitirá uma economia de, aproximadamente, 

A) 30%.  C) 58%. 

B) 72%.  D) 65%. 
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23. Um idoso foi a uma farmácia com a prescrição de um medicamento da marca X cuja caixa 

com 30 comprimidos custa R$ 60,00. O farmacêutico, então, lhe apresentou a opção de um 

medicamento similar da marca A cuja caixa com 20 comprimidos custa R$ 35,00. Havia 

também um medicamento da marca B, com mesmo princípio ativo, no valor de R$ 25,00 e 

cuja caixa contém 15 comprimidos. Em relação à essas opções de compra, conclui-se que 

A) a caixa do medicamento da marca B é a que apresenta o menor valor por comprimido.  

B) a caixa do medicamento da marca A é a que apresenta maior valor por comprimido.  

C) o valor de cada comprimido é o mesmo independente da escolha da marca.  

D) cada comprimido do medicamento da marca A custa o dobro do comprimido da marca B.  

 

24. O Índice de Massa Corporal (IMC) é um dos critérios utilizados para determinar se uma 

pessoa está no peso ideal. Tradicionalmente, calcula-se o IMC de uma pessoa com massa m 

e altura h pela fórmula  IMC =
𝑚

ℎ2. Em 2013, o matemático britânico Nick Trefethen propôs uma 

revisão do método para calcular o IMC através da fórmula IMC =
1,3×𝑚

ℎ2,5 . Esses dois métodos 

sempre geram o mesmo valor de IMC para uma pessoa cuja altura em metros é igual a  

A) 1,73.    C) 1,69. 

B) 1,50.    D) 1,62. 

 
25. Uma profissional de enfermagem deve administrar 250 ml de soro fisiológico em um paciente 

durante 90 minutos. Para obter a vazão correta do soro em gotas por minuto, ela deverá 

utilizar a fórmula de gotejamento, dividindo o volume do soro em mililitros pelo triplo do tempo 

em horas. De acordo com essa fórmula, a quantidade de gotas por minuto dever ser de, 

aproximadamente, 

A) 28.    C) 56. 

B) 42.    D) 70. 
 

26. A caixa d’água de uma unidade de saúde foi projetada em formato cilíndrico, com quatro 

metros de altura e uma base de dois metros de diâmetro. Durante a execução do projeto, a 

caixa foi construída com essas dimensões, mas o cano de entrada da água com a bo ia foi 

colocado erroneamente a cinquenta centímetros do topo e, por esse motivo, a caixa não fica 

completamente cheia. Considerando esse erro na construção, a quantidade máxima de água 

em metros cúbicos que a caixa vai comportar é de, aproximadamente,  

A) 22.    C) 15. 

B) 18.    D) 11. 

 

27. O quadro abaixo apresenta a distribuição do tipo sanguíneo em uma população.  
 

Tipo O+ A+ B+ AB+ O- A- B- AB- 

Percentual 36% 34% 8% 2,5% 9% 8% 2% 0,5% 

Disponível em: <http://www.santacasasp.org.br>. Acesso em 25 jan. 2018. [Adaptado] 
 

De acordo com a compatibilidade de células de glóbulos vermelhos, uma pessoa com sangue 

B+ pode ser receptora apenas de sangue dos tipos O-, O+, B- e B+. Considerando apenas 

essas informações, escolhendo-se uma pessoa ao acaso nessa população, a probabilidade 

dessa pessoa ser um doador compatível com alguém do tipo sanguíneo B+ é de 

A) 10%. 

B) 36%. 

C) 45%. 

D) 55%. 
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28. Uma criança precisa ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, pois 

seu avô não está se sentindo bem. Ela esqueceu o número de telefone que deve ligar, mas 

lembra que é um número com três dígitos diferentes, que começa com o algarismo 1 e que 

um dos outros dois dígitos é o algarismo 9. Assim, essa criança vai tentar ligar para vários 

números possíveis com essa configuração. Nesse caso, a quantidade de números possíveis é 

A) 16.  B) 17.  C) 18.  D) 19. 

 

29. A água oxigenada vendida em farmácias é uma solução de água com peróxido de hidrogênio 

a 3%, isto é, 3% do volume da solução contida no frasco é peróxido de hidrogênio. Assim, a 

quantidade de peróxido de hidrogênio em um recipiente com meio litro de água oxigenada é  

A) 5 ml.   B) 30 ml.   C) 50 ml.  D) 15 ml. 

 

30. Um cliente de um plano de saúde pagou mensalidade de R$ 300,00 de janeiro a abril de 

2017. Durante o ano, a ANS aprovou o reajuste de 13,55% para os planos privados, que foi 

passado para o cliente a partir da mensalidade de maio. Se Marcos pagou todas as 

mensalidades em dia, o valor total pago em 2017 foi  

A) R$ 3.925,20.    C) R$ 4.087,80. 

B) R$ 3.613,55.    D) R$ 3.708,40. 
 

 

 

Conhecimentos sobre o SUS           31 a 45 
 

 
31. A regulamentação do texto constitucional, no que concerne à Saúde foi estabelecida pela Lei 

nº 8.080/1990 e complementada pela Lei nº 8.142/1990. De acordo com esta lei, a 

composição dos conselhos de saúde deve ter representantes dos seguintes segmentos 

sociais:  

A) usuários do Sistema Único de Saúde; prestadores dos serviços de saúde ; trabalhadores 
de saúde e representantes do governo. 

B) usuários dos sistemas público e privado de saúde; trabalhadores de saúde e 
representantes do governo. 

C) usuários dos sistemas público e privado de saúde; prestadores dos serviços de saúde e 
trabalhadores de saúde. 

D) usuários do Sistema Único de Saúde; organizações não governamentais; trabalhadores de 
saúde e representantes do governo. 

 
32. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde do SUS (BRASIL, 1990), a descrição “Conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” se refere ao 
princípio da 

A) Hierarquização.   C) Regionalização.  

B) Universalidade.   D) Integralidade. 
 
33. Nos anos que antecederam à criação do Sistema Único de Saúde (SUS) , havia concentração 

administrativa e financeira de ações e serviços no governo federal, sendo a descentralização 
uma das reivindicações do movimento pela reforma sanitária. Dessa forma, para facilitar o 
diálogo entre os níveis de gestão, após a implantação do SUS, foram criadas instâncias de 
relacionamento, que são denominadas, nos dias atuais, de:  

A) conselho nacional de saúde, conselho estadual de saúde e conselho municipal de saúde.  

B) comissão intergestores tripartite, comissão intergestores bipartite e comissão intergestores 
regional. 

C) comissão intergestores tripartite, comissão intergestores bipartite e colegiado de gestão 
regional. 

D) conselho federal de saúde, conselho estadual de saúde e conselhos intermunicipais de 
saúde. 
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34. O Decreto Presidencial n.º 7.508/2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080/1990, define que “o 
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas 
de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede regionalizada e 
hierarquizada”. Além dos serviços de atenção primária, consideram-se como porta de 
entrada, os serviços de 

A) ambulatórios especializados. 

B) vigilância em saúde. 

C) assistência laboratorial.  

D) atenção às urgências e emergências.  
 
35. A atual Política Nacional de Atenção Básica define atribuições para os profissionais nes se 

nível da atenção. Uma dessas atribuições é “Assegurar uma adequada alimentação de dados 
nos sistemas de informação da atenção básica vigente, por parte dos profissionais, 
verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, 
e divulgando os resultados obtidos” (BRASIL, 2017). De acordo com a PNAB, o profissional que 
tem essa atribuição específica é aquele que exerce a função de 

A) gerente.  

B) enfermeiro.  

C) médico. 

D) sanitarista. 
 

36. A atual Política Nacional de Atenção Básica estabelece como competência das Secretarias 

Estaduais de Saúde e do Distrito Federal “a coordenação do componente estadual e distrital 

da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 

diretrizes e prioridades estabelecidas” (BRASIL, 2017). Nesse contexto, é considerada 

responsabilidade comum aos Estados e ao Distrito Federal, entre outras:  

A) disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o 
processo de formação e educação permanente dos membros das equipes de gestão e de 
atenção. 

B) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, 
dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pel o estado e pela 
União. 

C) programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial , de acordo com as 
necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de 
programação nacional vigente. 

D) garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das 
unidades básicas de saúde e equipes, a fim de executar o conjunto de ações propostas.  

 

37. A Rede Cegonha, instituída em 2011, visa constituir uma rede de cuidados que assegure à 

mulher “o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, e à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento saudáveis” (BRASIL, 2011). Essa rede propõe a organização da atenção à 

saúde materna e infantil a partir de quatro componentes: pré-natal; parto e nascimento; 

puerpério e atenção integral à saúde da criança e  

A) sistema de referência, que diz respeito ao retorno das informações.  

B) sistema logístico, que diz respeito ao transporte sanitário e à regulação.  

C) sistema de notificação, que diz respeito ao cadastro no Sisprenatal.  

D) sistema de auditoria, que diz respeito ao monitoramento dos partos cesáreos.  
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38. Com vistas a colocar em prát ica os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano 

dos serviços, induzindo a mudanças nos modos de produzir a gestão e o cuidado em saúde, 

foi criada a Política Nacional de Humanização (PNH). Sobre a PNH, analise as seguintes 

afirmativas: 
 

I 
A comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS provoca movimentos 
de perturbação e inquietação que a PNH considera “motor” de mudanças.  

II 
Acolhimento com classificação de risco, equipes de referência e de apoio matricial, 
colegiados de gestão e promoção da saúde são dispositivos da PNH.  

III 
A transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão e o protagonismo, a 
corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios da PNH. 

IV 
Garantia dos direitos dos usuários, redução das filas e do tempo de espera nas 
unidades de saúde e equipes com médicos nas unidades básicas são resultados 
esperados da PNH. 

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
 

39. A fragmentação dos serviços e as dificuldades de comunicação entre os diversos pontos da 

atenção no sistema de saúde, tornando-o pouco resolutivo e pouco efetivo, entre outros 

fatores, impulsionaram a elaboração de diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre a organização da RAS, analise as 

afirmativas que seguem: 
 

I 
A RAS deve disponibilizar extenso número de estabelecimentos de reabilit ação, dado 
que a promoção e a prevenção são de responsabilidade da atenção básica.  

II 
A economia de escala é um dos fundamentos da RAS, dado que a concentração de 
serviços em determinado local racionaliza custos e aperfeiçoa resultados.  

III 
Fortalecer a atenção primária e a integração das ações de vigilância com as de 
assistência e investir no controle de doenças crônicas são diretrizes da RAS.  

IV 
População e região de saúde definidas; estrutura operacional; sistema de 
funcionamento definido por um modelo de atenção são os elementos constitutivos da 
RAS. 

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas que constam nos itens  

A) II e IV. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e III. 
 
40. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se destina a pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. Dentre as diretrizes da RAPS, encontram -se: 

A) desenvolvimento da lógica do cuidado tendo como eixo a construção do projeto terapêutico 
singular; regionalização do atendimento às urgências.  

B) diversificação das estratégias de cuidado; ampliação do acesso e acolhimento aos casos 
agudos contemplando a classificação de risco.  

C) promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
desenvolvimento de estratégias de redução de danos.  

D) desenvolvimento de estratégias de redução de danos; ampliação do acesso e acolhimento 
aos casos agudos contemplando a classificação de risco. 
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41. A notificação compulsória de doenças e agravos alerta sobre a ocorrência de ameaças à 

saúde que precisam ser detectadas e controladas ainda em seus estágios iniciais. No 

momento da notificação, alguns aspectos primordiais devem ser considerados, entre eles: 

A) os médicos e enfermeiros são obrigados a notificar doença, agravo ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação Compulsória ; porém, essa notificação é 
facultativa aos demais profissionais de saúde e aos responsáveis pelos serviços públicos e 
privados de saúde, que prestam cuidados e assistência ao paciente.  

B) a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou 
responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendim ento ao paciente, em 
até 48 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.  

C) a notificação compulsória negativa deve ser realizada pelo responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana 
epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública 
constante da Lista de Notificação Compulsória. 

D) o paciente deve ser questionado se já foi atendido e/ou notificado em outro serviço público 
ou privado de saúde a fim de evitar duplicidade de notificação e problemas no 
planejamento das atividades da vigilância epidemiológica r elacionadas ao agravo ou 
doença notificados. 

 
42. A vigilância sanitária desenvolve um conjunto de ações, tais como normalização, 

cadastramento e fiscalização de estabelecimentos de saúde, que objetivam proteger a saúde 

da população. O registro de medicamentos, equipamentos e alimentos industrializados é de 

responsabilidade da: 

A) Vigilância Sanitária Municipal.  

B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

C) Vigilância Sanitária Estadual.  

D) Vigilância Sanitária Municipal e Estadual.  
 

43. O Sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde se utiliza de instrumentos que devem 

ser integrados, revistos e adotados em consonância com os seus referenciais legais . O 

sistema tem por base a formulação e/ou revisão dos seguintes documentos:  

A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.  

B) Plano de Saúde, Programação Pactuada Integrada e Relatório de Gestão.  

C) Relatório da Situação de Saúde, Relatório de Gestão e Programação Pactuada Integrada.  

D) Relatório da Situação de Saúde, Relatório de Gestão e Programação Anual de Saúde.  
 

44. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ -AB) 

se apresenta como uma iniciativa do Ministério da Saúde, cujo objetivo principal é estimular a 

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, garantindo um padrão de 

qualidade comparável nacional, regional e localmente, possibilitando maior transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica. Especificamente, o 

PMAQ-AB tem entre seus objetivos: 

A) fornecer padrões de boas práticas e organização das unidades básicas de saúde que 
norteiem a melhoria da qualidade da atenção básica.  

B) verificar a inserção dos estabelecimentos de assistência especializada como pontos de 
atenção da rede de saúde. 

C) induzir a criação de novos sistemas de informação a partir do conhecimento dos 
determinantes, condicionantes e riscos à saúde identificados na avaliação externa.  

D) incorporar indicadores que meçam o resultado da atenção/assistência prestada pel os 
serviços de saúde de média complexidade avaliados.  
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45. O Programa Mais Médicos (PMM), regulamentado pela Lei n.12.871/2013, é constituído por 

três grandes eixos e reúne uma série de iniciativas de curto, médio e longo prazos que visa 

enfrentar o histórico problema da escassez e má distribuição de médicos nas diversas regiões 

do Brasil. A criação do Cadastro Nacional de Especialistas e o “Projeto Mais Médicos para o 

Brasil” estão associados, respectivamente, aos eixos  

A) Provimento Emergencial e Infraestrutura. 

B) Educação e Provimento Emergencial.  

C) Educação e Infraestrutura. 

D) Infraestrutura e Educação. 
 
 

 

Conhecimentos Específicos           46 a 70 
 

 

46. A Constituição Federal, no caput do artigo 37, determina que a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal 

obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, pu blicidade e eficiência. 

Desse modo, de acordo com o texto constitucional,  

A) a exigência de concurso público para ingresso em cargo ou emprego público está 
relacionada ao princípio da moralidade.  

B) o princípio da legalidade estabelece que o administrador  pode fazer tudo o que a lei não 
proíbe. 

C) a proibição de vinculação das atividades da administração pública à pessoa dos 
administradores é uma decorrência do princípio da impessoalidade. 

D) o princípio da publicidade determina que todos os atos da administração devem ser 
públicos, não cabendo exceção. 

 

47. A Lei complementar estadual n. 163/1999 dispõe sobre a organização do Poder Executivo do 

Estado do Rio Grande do Norte, estabelecendo a estrutura organizacional básica da 

administração estadual. Com base nessa lei,  

A) os órgãos de gerência são representados pelo secretário de estado, com funções de 
liderança e articulação institucional em sua área de atuação, inclusive, de representação e 
de articulação entre órgãos e entidades do governo e entre governos. 

B) os órgãos de direção superior são representados por unidades responsáveis pelas 
atividades de planejamento, finanças e de administração geral, no âmbito de cada 
secretaria, funcionando sob orientação técnica e administrativa da Secretaria do E stado do 
Planejamento e das Finanças. 

C) os órgãos que atuam no nível de execução programática são representados por unidades 
e órgãos de regime especial encarregados das funções típicas da secretaria, 
desenvolvidas por meio de programas e projetos ou missões de caráter permanente. 

D) os órgãos que atuam no nível instrumental  têm funções de coordenação e controle de 
programas e de projetos como também de organização e controle de atividades relativas 
aos meios necessários ao funcionamento da pasta. 

 

48. João Vitor, servidor da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte 

(SESAP), que havia sido aposentado por invalidez, retornou ao serviço após junta médica 

oficial declarar insubsistentes os motivos alegados para sua aposentadoria. Já Ana Be atriz 

retornou ao cargo que ocupava anteriormente, na Secretaria de Saúde, em virtude de 

inabilitação no estágio probatório relativo a cargo de outro concurso em que fora aprovada. 

De acordo com a lei complementar estadual n. 122/1994, os tipos de provimento a que as 

situações acima se referem são, respectivamente,  

A) readaptação e reintegração.    C) recondução e readaptação. 

B) reversão e reintegração.     D) reversão e recondução. 
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49. A lei complementar estadual n. 122/1994 determina que o servidor do Estado do Rio Grande 
do Norte responda civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. São penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos estaduais: 
advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; 
destituição de cargo em comissão, em função de direção, de chefia e de assessoramento. Em 
relação a essas penalidades, 

A) a demissão será aplicada no caso de inassiduidade habitual.  

B) os antecedentes funcionais serão desconsiderados  na aplicação das penalidades. 

C) a conversão da penalidade de suspensão em multa é proibida.  

D) o cancelamento da penalidade surtirá efeitos retroativos.  
 

50. A lei complementar estadual n. 122/1994 estabelece que o prazo de prescrição de uma ação 

disciplinar começa a contar a partir da data em que o fato se tornou conhecido. Considerando 

a ação disciplinar de advertência e a de demissão, os seus prazos prescrevem, 

respectivamente, em  

A) 150 (cento e cinquenta) dias e em 3 (três) anos 

B) 180 (cento e oitenta) dias e em 5 (cinco) anos.  

C) 150 (cento e cinquenta) dias e em 5 (cinco) anos.  

D) 180 (cento e oitenta) dias e em 3 (três) anos.  
 

51. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP) pretende adquirir 

bens produzidos por órgão integrante da administração pública, especificamente criado para 

esse fim, em data anterior à da vigência da lei n. 8.666/1993. Nos termos dessa lei, a 

licitação é considerada  

A) obrigatória na modalidade concorrência.    C) inexigível. 

B) obrigatória na modalidade pregão.     D) dispensável.  
 

52. A empresa ABC participou de concorrência para aquisição de equipamentos hospitalares para 

atender as unidades regionais da SESAP. O presidente da comissão de licitação 

desclassificou a proposta da empresa alegando que o preço ofertado era inexequível. 

Considerando a lei n. 8.666/1993, o prazo para interposição de recurso administrativo pela 

empresa, em se tratando do julgamento de propostas, é de  

A) 5 (cinco) dias sem efeito suspensivo.  

B) 3 (três) dias sem efeito suspensivo.  

C) 5 (cinco) dias com efeito suspensivo.  

D) 3 (três) dias com efeito suspensivo.  
 

53. A empresa XYZ firmou contrato com a SESAP para prestação de serviços de limpeza e 

conservação de suas repartições. Em relação à execução desse contrato, a lei n. 8.666/1993 

estabelece que  

A) o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, não cabendo nenhuma espécie de 
responsabilidade solidária por parte da administração pública.  

B) a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, 
mas poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o registro de imóveis.  

C) a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um represe ntante da 
administração especialmente designado, não sendo permitida a contratação de terceiros 
para subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  

D) o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo a responsabilidade por parte do órgão contratante de fiscalizar ou acompanhar o 
serviço. 
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54. O planejamento é a função administrativa que define os objetivos e decide sobre recursos e 

tarefas necessários para alcançar esses objetivos adequadamente. Como principal 

decorrência do planejamento, os planos servem como guia e balizamento para a realização 

dos objetivos organizacionais. Nesse contexto, o plano tático 

A) corresponde ao mapeamento ambiental e à avaliação das forças e das limitações da 
organização. 

B) traduz e interpreta as decisões estratégicas em planos concretos em níveis 
departamentais. 

C) envolve toda a organização, sendo direcionado a longo prazo, e focaliza o fut uro e a ação 
global. 

D) compreende cada tarefa/atividade, sendo direcionado a curto prazo, e focaliza o presente 
e a ação específica. 

 

55. As unidades de saúde são estruturas organizacionais complexas devido à natureza dos 

serviços prestados. A estrutura organizacional é a maneira pela qual as atividades da 

organização são divididas, organizadas e coordenadas. Sobre a estrutura organizacional, é 

correto afirmar: 

A) o mecanismo por meio do qual a autoridade e a responsabilidade são distribuídas entre 
pessoas ou órgãos é denominado delegação. 

B) quanto mais elevado o grau de centralização da organização, maior será a falta de 
coordenação e de controle. 

C) o processo pelo qual o administrador transfere autoridade e responsabilidade aos seus 
subordinados que estão em posição inferior na hierarquia, é denominado atribuição. 

D) quanto maior a amplitude administrativa, tanto maior é o número de subordinados para 
cada administrador. 

 

56. Pedro Alcântara é assistente técnico de saúde no hospital público estadual. Após intensa 

observação, o servidor constatou que a organização enfrenta sérias dificuldades no que tange 

à gestão de pessoas. Os problemas estão relacionados à avaliação de desempenho, à 

liderança, à motivação e à satisfação no trabalho. Sendo assim, o servidor propôs as 

seguintes sugestões aos responsáveis pelo setor: 
 

I 
Os feedbacks devem ser realizados mesmo quando os funcionários não estão de 
acordo com a iniciativa, posicionando-se na defensiva ao verem seus pontos fracos 
apontados. 

II 
Em hospitais, o líder deve ser transacional, pois , assim, ele inspira seus liderados a 
transcender os próprios interesses pelo bem da organização e do grupo.  

III 
De acordo com a Teoria da Hierarquia de Necessidades, para motivar um servidor que 
está no nível relacionado à segurança, por exemplo, é necessário focar sua satisfação 
no nível da segurança ou no nível imediatamente superior, relacionado à estima.   

IV 
Para analisar a satisfação dos profissionais do hospital durante o trabalho e os fatores 
que estão relacionados a ela, é preciso levar em consideração a personalidade de 
cada indivíduo.   

 

Considerando a proposta do servidor, as sugestões compatíveis com as teorias de gestão de 

pessoas estão presentes nos itens  

A) II e III. 

B) I e III.  

C) II e IV. 

D) I e IV. 
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57. Para fins de preservação do patrimônio de órgão e entidades públicas, faz -se necessário 

elaborar um instrumento de controle dos seus bens móveis e imóveis de maneira a permitir, 

entre outros, o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanen tes em uso 

e de suas eventuais necessidades de manutenção e reparo. Esse instrumento é denominado  

A) inventário físico. 

B) contrato de preservação. 

C) relatório de gestão. 

D) contabilização patrimonial.  
 

58. Em unidades de saúde, o almoxarifado/depósito é um setor fundamental para a administração 

e o suprimento de medicamentos e de materiais . O subcoordenador de uma pequena unidade 

regional de saúde indicou um servidor como responsável pelo almoxarifado. A primeira 

atividade realizada pelo servidor foi a definição das principais regras e políticas do setor. 

Entre elas, foi deliberado, corretamente, que  

A) o estoque seja mantido no nível mais alto possível, tanto para itens individuais quanto 
para grupo de produtos. 

B) os produtos, ao serem recebidos, sejam estocados em localizações permanentes, onde 
nenhum outro item deverá ser estocado.  

C) os pallets utilizados para armazenamento sejam localizados rentes um ao outro, a fim de 
se utilizar a capacidade máxima do almoxarifado para estoque do material.  

D) os itens de giro rápido sejam armazenados em áreas distantes do recebimento e da saída 
de material, para que falhas sejam evitadas no controle de estoque.  

 
59. A metodologia 5S foi criada no Japão, na década de 50, para ajudar na reconstrução do país 

após a II Guerra Mundial. Ela é utilizada na etapa inicial de um processo de implantação 
da qualidade total em uma organização, e sua denominação reúne a primeira letra de cinco 
palavras japonesas. Em português, compõem a metodologia, os sensos de  

A) limpeza, diversificação, produtividade, arrumação e centralização. 

B) produtividade, acumulação, centralização, disciplina e padronização.  

C) padronização, utilização, acumulação, diversificação e higiene.  

D) utilização, arrumação, limpeza, disciplina e higiene.  

 

60. Vera Souza é assistente técnica em saúde e trabalha na chefia de gabinete do secretário 
estadual de saúde. Ela elaborou um documento, que foi assinado pelo Secretário  e 
endereçado à Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse documento 
tinha como finalidade tratar de assuntos oficiais entre os órgãos. De acordo com o manual de 
redação da presidência da república, a servidora redigiu 

A) memorando. 

B) ofício. 

C) aviso. 

D) mensagem. 
 

61. Em um computador, os dados são salvos em arquivos e identificados por uma sequência de 
caracteres. É comum utilizar uma extensão, composta de um ponto e uma sequência de 
caracteres, para indicar o tipo de arquivo. São extensões  comuns a arquivos de imagem: 

A) .TXT; .JPG; e .ZIP 

B) .JPG; .GIF; e .PNG 

C) .GIF; .PDF; e PPT 

D) .PDF; .TXT; e .DBF 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_total
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62. Um assistente técnico em saúde recebeu um flash drive contendo vários arquivos salvos 

numa única pasta. Utilizando o prompt de comandos do Windows, digitou um comando e 

obteve uma lista de arquivos, conforme a figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fim de separar os arquivos de documentos dos demais arquivos, em uma nova pasta, o 

funcionário deve digitar a seguinte sequência de comandos separados por ponto e vírgula:  

A) mkdir Documentos; move *.doc Documentos 

B) chdir Documentos; copy *.doc Documentos  

C) mkdir Documentos; file *.doc Documentos 

D) chdir Documentos; paste *.doc Documentos  

 

63. O Linux é um sistema operacional livre, gratuito, que pode ser instalado no computador ao 

lado do Windows ou substituindo-o. O Linux 

A) funciona, por ser gratuito, apenas durante 30 dias , se o usuário não fizer seu registro junto 
à empresa que adquiriu a cópia instalada. 

B) tem uma variedade de distribuições, com diferentes ambientes gráficos, permitindo ao 
usuário escolher o que mais lhe agrada.  

C) tem apenas versões 32 bits limitando, portanto, o seu desempenho em computadores com 
processadores de 64 bits. 

D) permite apenas a criação de uma conta para o usuário no computador, sendo inadequado 
para ambientes em que a máquina é compartilhada.  

 

64. O backup é um procedimento realizado para garantir a segurança de dados em sistemas 

computacionais. A cerca desse procedimento, foram feitas as afirmações seguintes. 
 

I 
Recomenda-se realizar o backup de uma partição em outra partição no mesmo disco, 
uma vez que, havendo falha no disco, os dados serão facilmente recuperados.  

II 
O primeiro backup criado para preservar os dados de um sistema é o backup 
diferencial. 

III 
O backup incremental copia apenas os arquivos criados ou modificados desde o último 
backup normal. 

IV 
Realizar backups diferenciais ou incrementais requer menos espaço de 
armazenamento que o backup normal. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e III.   C) III e IV. 

B) I e II.  D) I e IV. 

 

 



16 SESAP Concurso Público 2018 Assistente Técnico em Saúde  Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar . 

O quadro abaixo, em que há um trecho do edital escrito no Microsoft Word 2010, em 

português, servirá de base para responder às questões de 65 a 67.  

 

 8.4. Os candidatos aos cargos de Técnico de Enfermagem (código 202)  e de Nível 

Superior (códigos 301 a 310)  farão provas, de caráter eliminatório e classificatório, de 

acordo com o quadro do subitem 8.4.1.  

 8.4.1. Quadro de Provas 

 

 

 

 

 

65. O usuário, para deixar o texto em negrito, pode utilizar um botão na barra de ferramentas ou 

utilizar a seguinte tecla de atalho, 

A) CTRL+P 

B) CTRL+B 

C) CTRL+S 

D) CTRL+N  

 

66. Como o Edital tem vários itens, o usuário escreveu o texto utilizando o recurso de “lista de 

vários níveis”. Para tanto, ele clicou no ícone  
 

A) 
 

B) 

 

C) 
 

D) 
 

 

67. Para criar a tabela de provas e número de questões, o ícone utilizado pelo usuário foi  
 

A) 
 

C) 
 

B) 
 

D) 
 

 

68. Ao escrever um relatório no Microsoft Word 2010, um assistente técnico em saúde decidiu 

que o texto ficaria melhor se iniciasse o tópico em uma nova página. Ele pode fazer isso por 

meio do menu: 

A) “Layout da Página” e clicar na opção “Inserir Página”.  

B) “Editar” e clicar na opção “Nova Página”.  

C) “Inserir” e clicar na opção “Quebra de Página”.  

D) “Formatar” e clicar na opção “Dividir Página”.  
 

PROVAS OBJETIVAS Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa  10 

Conhecimentos Específicos 25 
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69. Um assistente técnico em saúde tentou abrir, diretamente no Microsoft Excel 2010, um 

arquivo texto contendo dados de um determinado estudo e, como resultado, os dados não 

ficaram separados em colunas conforme mostra a figura a seguir:  

 
 

 
 

 

Para ter aberto corretamente o arquivo, separando os dados em colunas, o assistente técnico 

em saúde deveria ter utilizado a opção Obter Dados Externos De Texto, no menu “Dados”, e,  

na caixa de diálogo que surgir,  

A) marcar a opção “Largura Fixa”; clicar em “Avançar”; clicar na régua para informar o 
tamanho das colunas; e clicar em “Concluir”.  

B) marcar a opção “Separado Por”; clicar em “Avançar”; clicar em “Ponto e Vírgula”; e clicar 
em “Concluir”. 

C) marcar a opção “Delimitado”; clicar em “Avançar”; clicar em “Outros” e digitar “|” na caixa 
de texto; e clicar em “Concluir”.  

D) marcar a opção “Largura Fixa”, clicar em “Avançar”; informar a quantidade de colunas e as 
respectivas larguras; e clicar em “Concluir”.  

 

70. Observe a planilha a seguir.  
 

 
 

Para indicar que o número de diagnósticos da Argentina está abaixo da média de 

diagnósticos dos quatro países, deve-se digitar, na célula D2, a fórmula:  

A) =SE(B2 < MÉDIA(B2:B5);"ABAIXO DA MÉDIA";"")  

B) =SE(B2 > MÉDIA(B2:B5);"ABAIXO DA MÉDIA";"")  

C) =SE(B2 < MÉDIA(B2+B5);"ABAIXO DA MÉDIA";"")  

D) =SE(B2 > MÉDIA(B2+B5);"ABAIXO DA MÉDIA";"")  
 


